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ATA DA REUNIÃO DO CONCÂMPUS, REALIZADA NO DIA VINTE DE 1 

OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSEIS – CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS. 2 

Aos vinte dias do mês de outubro, às dezessete horas e dezessete minutos, no Ateliê de Artes, 3 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Cidade de Goiás, 4 

realizou-se reunião do Conselho do Câmpus - CONCAMPUS, que foi presidida pelo diretor 5 

substituto, Prof. José Nerivaldo Pimenta da Silva, e contou com a presença dos membros 6 

eleitos do CONCAMPUS identificados na lista de presença anexada a esta ata. Pautas da 7 

reunião: Apreciação dos PPCs de Agroecologia, de Edificações, de Produção em Áudio e 8 

Vídeo e de Artesanato; Formas de nomeação de membro eletivo (Art’s 17 e 18 da resolução 9 

CONSUP/IFG 006/2015). O presidente, Profº Nerivaldo, iniciou a reunião fazendo o histórico 10 

do surgimento das vagas para membros do CONCAMPUS devido à saída do professor Carlos 11 

Cipriano, quando tornou-se coordenador do curso de Cinema e da saída da servidora Andreia 12 

Missias Andrade de Carvalho a qual foi cedida a outro órgão e pela ausência de suplentes. Em 13 

seguida, a Profª Ádria apresentou os Projetos Pedagógicos de Cursos - PPCs. Ádria afirma 14 

que os PPCs já passaram por aprovação nos colegiados de curso e também no Conselho 15 

Departamental. Apresentou os prazos vigentes para que as novas matrizes já comecem a valer 16 

a partir de 2017/1 e justificou, com isto, a pressa em se aprovar o PPCs no CONCAMPUS. 17 

Apresentou o PPC de Edificações, o qual passou por alterações que o tornaram mais próximo 18 

das demandas locais, acrescentando-se questões referentes à conservação e restauro do 19 

Patrimônio Histórico. O projeto foi aprovado pela maioria dos presentes com uma abstenção. 20 

Logo depois, a Profª Ádria apresentou o PPC de Áudio e Vídeo no qual destacou-se a 21 

presença dos projetos integradores, que, segundo o Gerente de Administração, Maurício Lino, 22 

aliviarão a carga horária para os estudantes. Este PPC foi aprovado pela maioria, com uma 23 

abstenção. O terceiro PPC apresentado foi o de Agroecologia, o qual, segundo a Profª Adria 24 

foi o mais desafiador para a comissão responsável. As disciplinas se mostram neste PPC mais 25 

integradas e destacou-se a questão das atividades semipresenciais. Este PPC também foi 26 

aprovado pela maioria, com uma abstenção. O último PPC apresentado foi o do curso de 27 

Artesanato na modalidade EJA. Destacou-se neste PPC a matriz em três anos. Para o Profº 28 

Cristiano foi um ganho trazer as disciplinas técnicas para o primeiro ano com os projetos 29 

integradores cumprindo esta função. A representante da comunidade, Dorcelina, propôs 30 

inserir no curso uma disciplina que aborde as questões de produção artesanal de alimentos, 31 

com a ideia de alimentação saudável e natural da agricultura familiar. A Profª Ádria colocou a 32 
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proposta para apreciação, a qual foi aprovada como encaminhamento por unanimidade. Em 33 

seguida, colocou-se o PPC para a aprovação do conselho, o qual foi aprovado pela maioria 34 

com uma abstenção. Adria passa a palavra para o presidente do conselho, Nerivaldo. Este dá 35 

andamento à reunião com a próxima pauta referente as vagas para o CONCAMPUS. A 36 

servidora Brena Aquino Rodrigues explica que a comissão formada na reunião anterior, 37 

responsável pela análise do processo eleitoral destes novos membros do conselho, a dizer ela 38 

mesma, o aluno Igor, representante dos estudantes, e o Prof. Cristiano José da Silva, 39 

representante dos docentes, estudaram o documento que regulamenta a eleição e afirmam que 40 

este é omisso em muitos pontos. No entendimento da comissão abriram-se duas vagas: uma 41 

para docente e outra para técnico, sendo que ainda há a vaga de suplente dos técnicos. 42 

Entretanto, ponderou-se que a vaga do professor Fernando, afastado por procedimento 43 

disciplinar, é de titular, sendo assim é necessário que se faça a eleição de um suplente que o 44 

substitua nas reuniões. A outra vaga que é de docente, será a de suplente do professor 45 

Cristiano, o qual também não possui suplente. Além disso, com a saída da servidora Andreia, 46 

tem-se as vagas de representantes titular e suplente dos técnicos administrativos em aberto. 47 

Brena afirma que não é necessário todo o procedimento eleitoral apenas para recomposição do 48 

Conselho. Adria rebate que mesmo para recomposição já foi feito o procedimento conforme o 49 

regulamento e que o mesmo não deve ser alterado a cada recomposição, afirmando ainda que 50 

para garantir a legitimidade do processo não se pode alterar o procedimento já instituído. 51 

Brena diz que nesse caso, pode se pedir a indicação dos membros por categoria em 52 

assembleia, uma vez que há omissão do texto do regulamento em caso de recomposição. 53 

Maurício apresenta a proposta de consultar o Conselho Superior sobre a proposta apresentado 54 

no CONCAMPUS local. Brena afirma que não é necessário consultar o Conselho Superior, 55 

pois o regulamento permite indicação por categoria em assembleia. Adria considera que a 56 

eleição é a melhor alternativa, pois mantêm-se o rito. Depois da discussão sobre as duas 57 

alternativas o Conselho decidiu fazer uma eleição simplificada com o seguinte cronograma: 58 

inscrições dos candidatos até o dia 03/11 e eleição por voto secreto no dia 09/11. Ficou 59 

também definido que o CONCAMPUS local irá manifestar para o Conselho Superior o seu 60 

incômodo com a falta de orientações para a recomposição de membros.   Nada mais havendo 61 

a tratar, encerrou-se a reunião, às 18 horas e 30 minutos. Eu, Fabiana Lula Macedo, redigi a 62 

presente ata, que segue assinada por mim e por todos os presentes. 63 

Ádria Borges Figueira Cerqueira________________________________________________; 64 
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Brena Aquino Rodrigues de Oliveira _____________________________________________;  65 

Cristiano José da Silva ________________________________________________________; 66 

Dorcelina A. Militão Moreira __________________________________________________; 67 

Fabiana Lula Macedo ________________________________________________________; 68 

Flávio Gomes de Oliveira______________________________________________________;  69 

José Nerivaldo Pimenta da Silva ________________________________________________;  70 

Maurício Oliveira Lino _______________________________________________________;  71 


