MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
CÂMPUS LUZIÂNIA

ATA N.º 01
REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONCÂMPUS – CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS
LUZIÂNIA PARA APROVAR A PROPOSTA DO CALENDÁRIO ACADÊMICO PARA O ANO
LETIVO DE 2016.

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dezessete horas e quinze minutos, na sala S 506 do Câmpus Luziânia, os membros do CONCÂMPUS do Câmpus Luziânia, reuniram-se para aprovar a proposta do Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2016. Estavam
presentes o presidente do CONCÂMPUS, o Diretor-Geral professor José Carlos Barros Silva, a
Gerente de Administração, a senhora Ione dos Santos Velame, a Chefe de Departamento de Áreas
Acadêmicas, a senhora Marizângela Aparecida de Bortolo Pinto, o Coordenador de Administração
Acadêmica e Apoio ao Ensino, 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 e o representante da Associação Comercial e Industrial de Luziânia, o senhor Marcos de Araújo Melo. Inicialmente o presidente do CONCÂMPUS, o professor José Carlos Barros Silva agradeceu o atendimento à convocação que foi feita
com urgência, devido ao recebimento do memorando da Pró-Reitoria de Ensino que solicita a
aprovação do calendário acadêmico para o ano letivo de dois mil e dezesseis até o dia trinta de novembro do presente ano, prosseguiu explicando sobre o CONCÂMPUS que é uma instância superior dentro da instituição, agradeceu a presença do representante da Associação Comercial e Industrial de Luziânia, o senhor Marcos de Araújo Melo e pediu desculpas pelo atraso da reunião
que estava marcada para a dezessete horas e seguida justificou a ausência do Gerente de Pesquisa
e Pós-Graduação e Extensão, o professor Reinaldo Lima Reis Júnior, do representante dos docentes, o professor Audir da Costa Oliveira Filho, do represente dos técnico-administrativos, Flávio
André Buccos Nascimento de Almeida, do representante dos discentes, Victor Braz de Queiroz.
Em seguida mencionou que em um próximo momento será realizado o ato de posse dos membros
do CONCÂMPUS, com a presença do Reitor ou de um representante. Neste momento abriu espa
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ço para inclusão em pauta de outro assunto, uma vez que a reunião foi convocada para aprovar o
calendário acadêmico para o ano letivo de 2016. O conselheiro, represente dos técnico-administrativos, o senhor Paulo César Faria Rodrigues, pediu para incluir em pauta o orçamento para 2016.
O presidente, professor José Carlos Barros Silva, disse que iniciará as discussões sobre o calendário acadêmico e depois sobre a proposta de orçamento enviado que precisa ser aprovado, mas antes pediu que todos se apresentassem. Após a apresentação dos presentes, passou a palavra para a
conselheira e Chefe de Departamento, a professora Marizângela Aparecida de Bortolo Pinto que
apresentou o calendário e ao término, perguntou se havia dúvidas ou propostas, como ninguém se
manifestou, por unanimidade o calendário foi aprovado. Em seguida o conselheiro José Carlos
Barros Silva iniciou a fala sobre o orçamento esclarecendo que o mesmo depende de aprovação da
proposta orçamentária enviada pelo câmpus. Em seguida informou que para o câmpus Luziânia
está previsto aproximadamente dois milhões e duzentos mil reais que tem que está dividido em
custeio e investimento. Nada mais havendo a tratar, o presidente do CONCÂMPUS, José Carlos
Barros Silva, declarou encerrada a reunião, Mariana Muniz Soares, lavrou a presente ata que será
anexada a lista de presença dos membros do CONCÂMPUS. Luziânia, vinte e seis de novembro
de dois mil e quinze.
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