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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DO CONCÂMPUS, REALIZADA NO DIA TRINTA 1 

E UM DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS – CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS. 2 

Aos trinta e um dias do mês de março, às dez horas, na sala da Direção-Geral, do Instituto 3 

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

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

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

identificados na lista de presença anexada a esta ata. Pauta da reunião: Aprovação do 7 

Calendário Acadêmico; Comissão de Gestão de Pessoas; Reconhecimento dos Cursos 8 

Superiores; Aprovação do Regulamento do Laboratório de Ciências; Política Estudantil. A 9 

diretora iniciou a reunião confirmando se todos já haviam visto o calendário acadêmico 10 

enviado por e-mail. Ela informou que o calendário seria encaminhado para o Renan, para 11 

conferência do número de dias letivos do ensino médio e do técnico. Esclareceu que houve 12 

mudança na data de comemoração do aniversário do câmpus, por solicitação do reitor, do dia 13 

dois para o dia quatro de maio; que houve alteração também no período dos jogos do câmpus, 14 

que passou a ser de nove a catorze de maio, sob responsabilidade da professora Fernanda 15 

Cruvinel. Outra modificação realizada refere-se à data do Festival de Artes, que este ano 16 

acontecerá de vinte e cinco a trinta de outubro, em um evento unificado com o Simpeex, em 17 

Luziânia e Valparaíso, porque a Cidade de Goiás não comporta um evento desse volume. 18 

Nosso câmpus será convidado, e a professora responsável pelas relações com a organização 19 

do festival será a Naira. Houve a proposta de incluir no calendário o dia sete de abril, em 20 

comemoração ao dia mundial da saúde, que este ano tem como objetivo a mobilização para a 21 

campanha zika zero. Não houve objeção à proposta nem às alterações realizadas no 22 

calendário, que foi aprovado. No segundo tema da pauta, Comissão de Gestão de Pessoas, a 23 

servidora Luciana explicou que, no dia oito de abril, os coordenadores locais dos câmpus do 24 

IFG se reuniram e subdividiram os eixos das políticas de gestão de pessoas, conforme 25 

orientação do MPOG: DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL INSTITUCIONAL, que trata da 26 

quantidade de servidores, de traçar um perfil, de organizar os ambientes; CAPACITAÇÃO E 27 

QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, não há nada escrito de fato sobre isso, existe uma resolução 28 

que dá muita margem para interpretação; AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, não existe política, 29 

apenas formulários; não há nota definida para que um servidor seja aprovado ou não no 30 

estágio probatório; SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR. A servidora informou que está no eixo 31 

“Avaliação de Desempenho” e que a próxima reunião dos coordenadores será em junho. 32 

Houve alteração na composição dessa comissão. Para substituir o professor Rafael, que 33 
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solicitou afastamento da comissão, os docentes elegeram o professor André; já para o lugar do 34 

técnico Fernando Danilo, que não é mais servidor do câmpus, os técnicos elegeram a 35 

servidora Cláudia. Quanto ao terceiro assunto da pauta, Reconhecimento dos Cursos 36 

Superiores, o professor Cipriano esclareceu que a acessibilidade é uma questão primordial 37 

para o reconhecimento dos cursos. Em relação a isso, decidiu-se que será feito um 38 

levantamento técnico para cumprir os requisitos de acessibilidade no novo câmpus, em todos 39 

os aspectos, e que haverá visitas ao local para acompanhar a instalação das sinalizações 40 

necessárias, além de um especialista para avaliar as rampas, porque são muito extensas. 41 

Quanto à sinalização em libras e braile, foi sugerido que se fizesse uma arte para colocar nas 42 

portas das salas e nos banheiros, porém é necessário aguardar as atas das gráficas, que estarão 43 

disponíveis apenas no segundo semestre. Foi sugerido também que a diretora entrasse em 44 

contato com o Napne, grupo do IF de Anápolis, para que fizesse um estudo de sinalização em 45 

libras para o câmpus Goiás. Outro ponto importante para o reconhecimento dos cursos é a 46 

aquisição de livros, que está atrasada por causa da revisão do PPC, a qual inclui também uma 47 

atualização da bibliografia, retirando-se os livros esgotados e incluindo-se livros recentes, 48 

disponíveis para aquisição, a fim de atender todos os requisitos da comissão do MEC, que 49 

iniciará a verificação para o reconhecimento dos cursos em dois mil e dezessete. Para essa 50 

atualização bibliográfica, seria necessário em torno de quinze mil reais para cada curso 51 

superior adquirir obras para as disciplinas que já estão sendo ministradas. A comissão de 52 

avaliação do MEC, além de observar se a obra constante do PPC existe na biblioteca, verifica 53 

também a quantidade de acessos desses livros; por isso, quanto mais tarde o livro chegar, 54 

menos acesso terá. O curso de Cinema está em contato constante com os bibliotecários para 55 

agilizar a atualização das obras necessárias. Em relação ao curso de Artes Visuais, há muitos 56 

livros esgotados e não há informações sobre a revisão do PPC, o que pode comprometer o 57 

andamento das aquisições. A gerente de administração informou que estamos perto de ter atas 58 

vigentes para fazer novas aquisições. Houve a sugestão de colocar essa despesa na pauta em 59 

que será discutido o orçamento. Finalizado esse item, passou-se à quarta pauta: Aprovação do 60 

Regulamento do Laboratório de Ciências. Os membros do Concâmpus se certificaram de que 61 

o documento é detalhado, com normas que resguardam a instituição, e que os professores 62 

envolvidos foram consultados e deram sua contribuição para a construção do regulamento. 63 

Encaminhado para votação, houve dez votos a favor e uma abstenção. O Regulamento foi 64 

aprovado com orientação de que seja direcionado para ciência na próxima reunião do 65 

Conselho Departamental. Decidiu-se também que os outros laboratórios do câmpus deveriam 66 
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providenciar os próprios regulamentos, com a participação de professores e técnicos da área. 67 

Sugeriu-se que os envolvidos nesse trabalho tivessem uma portaria com as respectivas 68 

funções, o que foi acatado. Tão logo as funções e competências sejam delegadas, as portarias 69 

serão solicitadas. A última pauta, Política Estudantil, foi iniciada com um informe sobre o 70 

número de bolsas, que aumentou de 53 para 72. Quanto aos atrasos nos pagamentos, foi 71 

esclarecido que o dinheiro não fica no câmpus, o qual prepara a folha, apresenta para a Proad 72 

e encaminha para o banco no momento em que o recurso é disponibilizado. Em seguida, foi 73 

feita a leitura do documento dirigido ao reitor, redigido pelos servidores Claudia, Lucas e 74 

Cipriano, que fizeram um levantamento de toda política estudantil, tanto interna quanto 75 

externa. Após a leitura na íntegra, o documento foi aprovado por unanimidade e será enviado 76 

à Proen e anexado a esta ata. Encerradas as pautas, agendou-se, para o dia dezenove de abril, 77 

das dezessete às dezoito e trinta, uma reunião com todos os servidores do câmpus para 78 

avaliação do Festival de Artes, na qual o prof. André irá expor o resultado do seu trabalho e o 79 

da professora Giselly. Estabeleceu-se ainda a data para a próxima reunião do Concâmpus, que 80 

será extraordinária, no dia catorze de abril, às dez horas. As pautas previstas são: seminário de 81 

gestão, orçamento e proposta de verticalização para agroecologia. Nada mais havendo a 82 

acrescentar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta minutos. Eu, Luzia Mara Pires 83 

Guasco, redigi a presente ata, que segue assinada por mim e por todos os presentes. 84 

Luzia Mara Pires Guasco (secretária) ____________________________________________; 85 

Lisandra Lavoura Carvalho Passos ______________________________________________;  86 

Ádria Borges Figueira Cerqueira________________________________________________; 87 

Andréia Missias Andrade de Carvalho ___________________________________________; 88 

Carlos Cipriano Gomes Júnior __________________________________________________; 89 

Cláudia do Amaral Trindade ___________________________________________________; 90 

Cristiano José da Silva ________________________________________________________; 91 

José Nerivaldo Pimenta da Silva ________________________________________________; 92 

Lucas Manoel Andrade _______________________________________________________;  93 

Luciana Cristina de Souza Ribeiro ______________________________________________; 94 

Maurício Oliveira Lino _______________________________________________________; 95 

Simone Barros do Amaral _____________________________________________________; 96 

Victor Hugo Correa Diniz_____________________________________________________. 97 


