
ATA N.º 03

 REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONCÂMPUS – CONSELHO DE CÂMPUS  DO CÂMPUS

LUZIÂNIA PARA  INFORMES GERAIS, APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE

PERMANÊNCIA E ÊXITO E APROVAÇÃO DO PROJETO DE CURSO SUPERIOR

LICENCITURA EM INFORMÁTICA – MODALIDADE A DISTÂNCIA 

Aos vinte e oito dias de abril de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, na sala S 506 do Câmpus

Luziânia, os membros do CONCÂMPUS do Câmpus Luziânia, reuniram-se para informes gerais,

aprovação do Plano Estratégico de Permanência e Êxito e aprovação do Projeto de Curso Superior

Licenciatura em Informática – modalidade a distância. Estavam presentes o presidente do CON-

CÂMPUS, o Diretor-Geral, professor José Carlos Barros Silva, a Gerente de Administração, a se-

nhora Ione dos Santos Velame, a Chefe de Departamento de Áreas Acadêmicas, professora Mari-

zângela Aparecida de Bortolo Pinto,  o Coordenador de Administração Acadêmica e Apoio ao En-

sino, o senhor Romilson Cardoso, o Coordenador de Recursos Humanos e Assistência Social, o

senhor Francisco de Assis Costa e Silva, o represente dos Coordenadores de Cursos, o senhor

Aldo Lúcio de Freitas Mundim, o representante dos servidores técnico-administrativos, o senhor

Paulo César Faria Rodrigues, os representantes dos docentes, os professores: Audir da Costa Oli-

veira Filho e João Guilherme Moura Santos, o representante dos discentes, Victor Braz de Quei-

roz,  o representante da Associação Comercial e Industrial de Luziânia, o senhor Evandro Casa-

Grande suplente do senhor Marcos de Araújo Melo, a representante do Conselho Municipal de

Educação de Luziânia, a senhora Sueli Mamede Lobo Ferreira e sua suplente a senhora Sônia Iza-

bel Martins de Oliveira Melo, o representante dos pais, o senhor Lúcio Nei Carvalho Oliveira e

como convidado o professor Thiago Peixoto dos Reis. Inicialmente o presidente do CONCÂM-

PUS, o professor José Carlos Barros Silva agradeceu o atendimento à convocação e a presença de

todos e explicou a ausência dos conselheiros: o  Gerente de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão,

o senhor Reinaldo de Lima Reis Júnior, e do representante dos discentes, o senhor Ricardo da

Costa e Silva Camilo Alves, o primeiro por participar de uma reunião convocada pelo MEC e o 
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segundo por motivo de saúde. Em seguida falou que a ata da reunião anterior foi enviada no dia

seguinte, como não houve manifestação a mesma foi aprovada, em relação ao parecer houve uma

demora  ao enviou devido à  necessidade  de acrescentar  as  argumentações  necessárias.  Iniciou

mencionando sobre os informes, em especial a solicitação da TV Anhanguera em realizar uma

sexta digital que permitirá uma capacitação aos alunos em relação à conversão do  sinal analógico

para o digital e em seguida leu pauta e perguntou se alguém gostaria de acrescentar algum item,

como não houve manifestação, passou a fala para a conselheira Marizângela Aparecida de Bortolo

Pinto que deu início à leitura do Plano Estratégico de Permanência e Êxito, ela inicialmente pediu

desculpas pelo envio do documento no mesmo dia da reunião. Em seguida informou que o docu-

mento foi solicitado pelo Tribunal de Contas da União, e o câmpus teve um mês para a formatação

, a metodologia utilizada foi a realização de reuniões com os alunos dos cursos Técnicos Superio-

res, Educação de Jovens e Adultos e com os egressos, informou que os indicadores remete-se des-

de a implantação. A conselheira  Sueli Mamede Lobo Ferreira pediu explicação sobre o item Tran-

ferência/Cancelado/Evadidos, a conselheira Marizângela Aparecida de Bortolo Pinto esclareceu

que os índices estão juntos. O conselheiro Evandro CasaGrande suplente do senhor Marcos de

Araújo Melo, questionou o fato de os cursos talvez não estarem atendendo as necessidades da co-

munidade, não há cursos na área de humanas e agricultura. O Presidente pediu a fala e explicou

que quando vai haver a implantação de uma câmpus é feito um estudo pelo observatório, a insti-

tuição não faz aleatório, mas talvez tenhamos que rever. O conselheiro Aldo Lúcio de Freitas

Mundim informou que a área de informática está em crescente avanço. A conselheira Sueli Mame-

de Lobo Ferreira, mencionou que uma das problemáticas do documento é a prática docente. Após

a discussão sobre Bacharel e Licenciados em sala de aula, a  conselheira Marizângela Aparecida

de Bortolo Pinto prosseguiu com a leitura do documento. Logo em seguida a conselheira Ione dos

Santos Velame, verificou que a Assistente Social não participou da construção do documento, a

conselheira Marizângela Aparecida de Bortolo Pinto, argumentou que devido ao grande trabalho

realizado pela Assistente Social, não foi possível a participação dela. O conselheiro  João Guilher-

me Moura Santos ponderou que devido ao pouco tempo para análise, não se sentia seguro em

aprovar o documento, precisa de tempo para análise. A  conselheira Marizângela Aparecida de 
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Bortolo Pinto explicou que o trabalho não foi realizado em cima da hora, que o mesmo foi anali-

sado pelo Conselho Departamental e pelo Colegiado. Com aprovação  da maioria dos conselhei-

ros, isto é,  treze membros e uma abstenção do conselheiro  João Guilherme Moura Santos, que

mencionou que reconhece o esforço realizado, não desmerece o trabalho, mas por se tratar de um

documento dessa magnitude, gostaria de mais tempo para análise e debate, o Plano Estratégico de

Permanência e Êxito  foi aprovado. O presidente, José Carlos Barros Silva, informou que  a análi-

se  do Projeto de Curso Superior Licenciatura em Informática – modalidade a distância seja reali-

zada na próxima reunião do dia vinte e nove de junho, para que aja tempo para análise do docu-

mento. Nada mais havendo a tratar, o presidente do CONCÂMPUS, José Carlos Barros Silva, de-

clarou encerrada a reunião, Simone Gonçalves Pereira, lavrou a presente ata que será assinada

pelo Presidente do CONCÂMPUS e anexada a lista de presença dos membros deste conselho. Lu-

ziânia, vinte e oito abril de dois mil e dezesseis.
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