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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONCÂMPUS, REALIZADA NO DIA 21 DE 1 

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

Aos 21 do mês de janeiro, às 17h30min, na sala da Direção-Geral, do Instituto Federal de 3 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Cidade de Goiás, realizou-se a primeira 4 

reunião do Conselho do Câmpus, que foi presidida pela diretora-geral, Lisandra Lavoura 5 

Carvalho Passos, e contou com a presença dos membros eleitos do Concâmpus identificados 6 

na lista de presença anexada a esta ata. Inicialmente, a diretora-geral descreveu os assuntos na 7 

pauta da reunião: informes gerais; mudança para o novo prédio do câmpus; EJA; vagas 8 

remanescentes. Informados os assuntos da reunião, a presidente deu início aos informes, 9 

esclarecendo que há previsão de acontecer, em maio de dois mil e dezesseis, concurso público 10 

para técnicos administrativos e que o câmpus conta com código de vagas para um auxiliar de 11 

biblioteca; um técnico de laboratório de artes visuais; um assistente de administração e um 12 

pedagogo. Os servidores que ocuparão essas vagas podem ser definidos por redistribuição ou 13 

por concurso público. A vantagem do concurso público é que teremos um banco de dados 14 

com aprovados em lista de espera, já que a validade da seleção é de dois anos. Encaminhadas 15 

as opções para votação, decidiu-se, por unanimidade, que as vagas seriam preenchidas por 16 

concurso público. A pauta seguinte tratou da mudança para o novo prédio. Foi explicado que 17 

a mudança seria para o prédio cinco, que conta com doze salas de aulas. Como o complexo de 18 

prédios ainda está em construção, seria necessário separar os alunos da obra, porque há 19 

máquinas e materiais pesados. A engenheira da Supera afirmou à professora Lisandra ser 20 

possível garantir a segurança dos alunos, desde que haja um número pequeno de pessoas 21 

circulando. Decidiu-se compor uma comissão para avaliar a situação do local e indicar quais 22 

turmas deveriam ser transferidas para lá, levando-se em conta a segurança dos alunos, a 23 

questão da distância, do transporte e da alimentação. Após as considerações, a comissão foi 24 

formada pelos servidores: Simone (presidenta), Maurício, Cláudia, Cristiano, Ádria, Lucas e 25 

Nerivaldo. A data definida para a visita ao local foi vinte e cinco de janeiro, quinta-feira, às 26 

oito horas. Na sequência, passou-se para os informes sobre o EJA, em que a professora 27 

Lisandra esclareceu que no Colégio de Dirigentes foi discutida uma proposta de alteração do 28 

projeto do EJA para três anos de curso. Essa proposta foi rejeitada na reunião ocorrida no 29 

câmpus Aparecida de Goiânia, mantendo-se apenas um projeto-piloto para o câmpus 30 

Luziânia. Após essa reunião, a Pró-Reitoria de Ensino informou, por memorando, que seria 31 

aberto edital para processo seletivo do EJA com duração de quatro anos para todos os 32 

câmpus. O grupo de gestores do câmpus Cidade de Goiás decidiu, na época, que não faria 33 
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oferta imediata do EJA, que aguardaria os ritos de aprovação do projeto no Conselho Superior 34 

(Consup), os quais seriam: apresentar o projeto na Câmara de Ensino, que elaborariam 35 

pareceres a serem apresentados ao Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, o qual leva como 36 

pauta para o Consup, que delibera se os câmpus poderão ou não ofertar o curso com essa 37 

duração. Conforme a celeridade dos envolvidos em cumprir todas essas etapas, a previsão é 38 

de que seria possível ofertar o curso em agosto de dois mil e dezesseis. Porém, a depender da 39 

estrutura do câmpus Cidade de Goiás, talvez a EJA seja ofertada novamente em dois mil e 40 

dezessete. Passou-se, então, ao último tema da pauta: as vagas remanescentes. A diretora 41 

informou que há vinte vagas remanescentes para o ensino técnico de nível médio. Quanto aos 42 

cursos superiores não havia como dizer se existiam ou não vagas, porque ainda haveria 43 

inscrição pelo Sisu. Considerou-se que era urgente construir uma política estudantil no 44 

câmpus porque não temos estrutura para receber os alunos que são de outros estados. Ficou 45 

decidido que esse assunto seria discutido primeiro entre os alunos que apresentariam um 46 

plano de ação. Quanto ao preenchimento das vagas remanescentes, após as discussões e 47 

considerações, decidiu-se que seria redigido um memorando à Proen solicitando autorização 48 

para que o preenchimento das vagas fosse feito por chamada pública, inscrição e sorteio (caso 49 

o número de inscrição ultrapasse o número de vagas), e que esse procedimento valeria para 50 

todas as modalidades de curso. Em seguida, a presidenta informou que os alunos Kattryel e 51 

Nathalia não estudam mais no câmpus e que por isso serão substituídos por novos membros 52 

votados por seus pares. Ficou definida a data da próxima reunião, que será em dezessete de 53 

março, quinta-feira, às dezessete horas e trinta minutos, com a pauta: divulgação da ata e 54 

política estudantil. Foi marcada também uma reunião extraordinária para o dia 31 de março, 55 

quinta-feira, às 17h30, com pauta a ser definida. Por último, foi sugerido que o Concâmpus 56 

tivesse uma secretária, que não fosse membro, para redigir as atas. Todos concordaram e dois 57 

nomes de servidores foram aprovados para serem convidados a exercer o cargo: Anne e Mara. 58 

A presidenta fará o convite às servidoras. Nada mais havendo a acrescentar, deu-se por 59 

encerrada a reunião, às 18h45min. Eu, Lisandra Lavoura Carvalho Passos, redigi a presente 60 

ata, que segue assinada por mim e por todos os presentes. 61 

Membros 62 

Lisandra Lavoura Carvalho Passos______________________________________________ 63 

Ádria Borges Figueira Cerqueira________________________________________________ 64 

Andréia Missias Andrade de Carvalho____________________________________________ 65 

Carlos Cipriano Gomes Júnior___________________________________________________ 66 
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Cláudia do Amaral Trindade_______________________________________________ 67 

Cristiano José da Silva____________________________________________________ 68 

José Nerivaldo Pimenta da Silva____________________________________________ 69 

Lucas Manoel Andrade___________________________________________________ 70 

Luciana Cristina de Souza Ribeiro___________________________________________ 71 

Maurício Oliveira Lino____________________________________________________ 72 

Renne Oliveira França_____________________________________________________ 73 

Simone Barros do Amaral__________________________________________________ 74 

Victor Hugo Correa Diniz__________________________________________________ 75 


