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ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS INHUMAS

Aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às 14h02, via plataforma Google Meet, realizou-se a

15ª Reunião Extraordinária do Conselho de Câmpus do Câmpus Inhumas (Concâmpus). A reunião foi conduzida

pelo Presidente do Concâmpus, servidor Luciano dos Santos, e secretariada pela servidora Cristiana Ferreira

Franco, com a presença dos/as Conselheiros/as: Tomil Pereira Kikumori, Guenther Carlos Feitosa de Almeida,

Danilo Lopes Ribeiro, Nisval Ferreira Guimarães, Fernando Almeida dos Santos, Simone Silva Machado, Maria

Aparecida Rodrigues de Souza, Darlene Ana de Paula Vieira, Juscelino Martins Polonial, Beatriz Pereira de

Morais, Weslainy Dias da Silva, Flávio Adalberto Gomes e Kelvy Pereira Fernandes. Registramos que apesar de

terem confirmado presença nesta reunião, os conselheiros: Cleumar de Oliveira Moreira, Marcos Roberto

Fernandes Filho e Diego Henrique Alves de Souza não compareceram e não justificaram ausência. Após dar as

boas-vindas aos Conselheiros, o Presidente apresentou a seguinte pauta: 1 – Informes; 2 – Aprovação das

justificativas de ausência; 3 – Aprovação da ata da 14ª reunião extraordinária; 4 – Discussão e Aprovação

do Plano Anual de Trabalho (PAT) 2021; 5 – Discussão e Aprovação do Plano Integrado de Permanência e

Êxito Estudantil. Em seguida, passou para os Informes: 1 - Foi informado sobre a deflagração do processo

eleitoral para eleição de reitor e diretores-gerais do IFG. O motivo de deflagrar ainda na pandemia foi para evitar

que o processo não seja concluído antes do mandato do atual reitor e seja necessário a nomeação de um pro-

tempore ou interventor; 2 – foi apresenta a dificuldade orçamentária que tem refletido fortemente na dificuldade

para contratação de serviço de limpeza do Câmpus; 3 – foi informado que realizou-se uma reunião com o Prefeito

de Inhumas para solicitar parceria no serviço de limpeza do Câmpus e outras parcerias como: iniciação tecnológica

para estudantes, apoio nas ações de política de assistência à pessoa idosa, ao desenvolvimento da agricultura

familiar; 4 – também foi apresentada a possibilidade de parceria com a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa do

Governo Federal para realização de curso de capacitação dos Conselhos de Idosos da Goiás; 5 – apresentou-se a

dificuldade no processo de matrícula nos cursos para 2021, por via remota. Uma reunião agendada para 07/04 com

os setores envolvidos para planejamento de melhorias neste processo. Após os informes, a palavra foi passada

aos Conselheiros para apresentação de dúvidas, caso haja. Houve uma dúvida sobre a data prevista para a

prefeitura fazer a limpeza no Câmpus. Foi informado que na próxima semana. Na sequência, o Presidente passou

para a pauta: Aprovação das justificativas de ausência dos membros. Foi informado que apenas os

conselheiros André Alexandre Antunes e Érison Ferreira Mendonça Filho justificaram a ausência: o primeiro

justificou ausência em função de consulta odontológica para retirada dos dentes sisos e o segundo em função de

férias. Os servidores substitutos foram convocados. Abriu-se para votação e as justificativas foram aprovadas por

unanimidade. Na sequência, passou-se para a Aprovação da ata da 14ª reunião extraordinária. Foi informado

que ela foi enviada aos Conselheiros para contribuição. Não houve contribuições. Foi aberta a votação e a ata foi

aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para o outro item da pauta: Discussão e Aprovação do Plano

Anual de Trabalho (PAT) 2021. O Presidente sugeriu uma metodologia de condução da discussão: primeiro

momento para apresentação geral do Plano e forma como ele foi construído; segundo momento seria abrir para os

Conselheiros fazerem pontuações, observações ou discordância de alguma ação do Plano; terceiro momento seria

votação em parte, considerando as ações que tivessem discordância, e no final votação do Plano como um todo.

Abriu-se para proposição de outra metodologia pelos presentes ou acréscimo na proposta apresentada. Sem

nenhuma manifestação dos presentes, abriu para aprovação do encaminhamento sugerido pelo Presidente, que foi

aprovado por unanimidade. Dando continuidade, foi feito um histórico geral de como o documento foi construído

coletivamente desde o Plano de Gestão Estratégica Escolar com seus sete planos complementares até ser

aprovado o novo modelo de planejamento dos câmpus no Congresso Institucional de construção do PDI. Ficando

estabelecida a planilha do PAT dividida em macrotemas. Após o histórico, sem manifestação de dúvidas, passou-

se para a apresentação geral do PAT 2021, em que não seria lido todo o documento, uma vez que ele foi colocado

em consulta pública no site da instituição, em janeiro de 2021, foi discutido na semana de planejamento de 2021

pelos servidores e foi enviado anteriormente ao e-mail dos Conselheiros para leitura prévia e contribuição no



momento da reunião. Após a explicação geral, a palavra foi passada para os Conselheiros que queiram destacar

alguma informação e fazer contribuições ou mesmo solicitação de retirada de ação. O conselheiro membro externo

da Coordenação Regional de Educação (CRE), servidor Kelvy Fernandes, questionou se a ação de capacitação,

em que se pretende construir um plano de formação continuada para servidor, poderia ser estendida aos membros

externos participantes do Concâmpus. Foi informado pelo Presidente que teria de ser em formato de curso de

extensão, mas que já há discussões e ações no PAT para projeto de extensão. O gerente da Gerência de

Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (Gepex) substituto, servidor Guenther Feitosa, trouxe informação de que no

PAT prevê a implementação de três cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para comunidade externa.

Assim, a CRE pode demandar ao Câmpus possíveis propostas de capacitação para servidores daquela

Coordenação. No chat da reunião, foi informado ainda pelo Gerente da Gepex que um dos cursos FIC que o

Câmpus pretende implementar é sobre políticas públicas de Esporte e Lazer, com divulgação a ser feita em breve.

Em relação ao macrotema inclusão, a conselheira Maria Aparecida sugeriu estender o curso de capacitação para

atender pessoas com necessidades específicas também aos servidores técnico-administrativos. O coordenador do

Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), servidor Juscelino, informou que as

atividades de capacitação serão estendidas a todos os servidores. Em seguida, o Presidente enfatizou a

importância da participação de todos para construção de uma gestão democrática. O PAT é um instrumento do

Câmpus Inhumas e não de determinado setor ou gestor, em seguida foi mais uma vez reforçado o espaço para os

Conselheiros contribuírem com ações para o referido Plano, bem como tirar dúvidas sobre as ações propostas.

Sem mais dúvidas ou contribuições, abriu-se para votação do PAT, sendo o documento aprovado pelos presentes.

Houve uma abstenção. Finalizando os itens da pauta, passou-se para o último: Discussão e Aprovação do Plano

Integrado de Permanência e Êxito Estudantil. Foi feito um histórico de como o documento foi construído dentro

do Câmpus em diversas reuniões, de forma democrática e, principalmente, com a preocupação de envolver todos

os servidores na discussão e definição das ações. O elemento fundamental do plano é fazer que se amplie o

diálogo entre os servidores e entre os setores para que o resultado final seja o melhor atendimento dos estudantes

neste período de pandemia. O Presidente reafirmou que mais do que nunca a permanência e o êxito de nossos

estudantes devem ser um compromisso de todos os servidores. Após a fala do Presidente, a palavra foi passada

ao Chefe do Departamento de Áreas Acadêmicas (DAA), servidor Nisval Guimarães, que fez uma apresentação

geral do referido plano. Foi ressaltado que o documento é fruto de diversas reuniões e foi enviado anteriormente

aos conselheiros para leitura prévia e apreciação, para que as dúvidas e contribuições fossem apresentadas nesta

reunião. Foi feita apresentação de algumas ações planejadas, que receberam contribuição dos servidores das

Coordenações de Apoio Pedagógico ao Discente (CAPD) e Assistência Estudantil (CAE). Ações de acolhimento

aos discentes para o ano letivo de 2021 entre outras ações propostas no plano. Após a apresentação geral, a

palavra foi passada aos presentes para tirarem dúvidas. O Conselheiro Flávio Gomes colocou no chat uma dúvida

sobre se o plano é impositivo e se os setores serão cobrados por pontos que porventura não forem cumpridos. Foi

informado pela Chefia do DAA que o plano tem objetivo de ter ações claras e objetivas para ver o que é viável ou

não para execução. O Presidente acrescentou que o documento não foi imposto, uma vez que ele foi construído

coletivamente e apresentado e discutido em diversas reuniões. O Plano é uma  organização das ações de trabalho

para melhorar o atendimento aos estudantes. Algumas ações já são realizadas no Câmpus e outras foram

apresentadas no sentido de melhorar o processo. Foi enfatizado a necessidade de planejamento antecipado para

evitar choque de ações e eventos. Não é que os setores tem que fazer a qualquer custo, a ideia é buscar alcançar

os objetivos e caso não consiga executar, no fim do ano, cada um pode justificar para comunidade acadêmica

quais ações não foram e o motivo. O conselheiro Flávio Gomes trouxe a preocupação com a saúde do servidor em

função de alguns setores estarem com sobrecarga de trabalho devido ao grande número de ações propostas no

plano. Foi lembrado pelo Presidente que o documento está sendo construído coletivamente a partir de várias

reuniões e que sempre foi dada oportunidade para as pessoas discordarem ou contribuírem nas ações e que,

inclusive, qualquer Conselheiro poderia, como em qualquer construção democrática, apresentar qual ação ou

ações ele discorda e este Conselho deliberaria sobre algum excesso que o plano possa trazer. O Presidente

informou que o Câmpus não pode deixar de atender à comunidade acadêmica, mas isso não pode ser feito à custa

de adoecimento de servidor. Em seguida, o Gerente da Gepex substituto, reforçou o modo como o Plano foi

elaborado. Para ele, o planejamento tem o objetivo de organizar o trabalho, bem como engajar as pessoas

necessárias para execução da ação. Ele lembrou que o referido  plano foi bem discutido na semana de

planejamento para início do ano letivo para 2021 com todos os atores do IFG Câmpus Inhumas. Ele finalizou a fala

dizendo que o planejamento foi feito levando em consideração a saúde do servidor e que o plano mostra as ações

que o Câmpus consegue executar dentro da força de trabalho existente nele e no momento em que estamos

vivendo de ensino remoto. Na sequência, a conselheira Maria Aparecida concordou com o Presidente que o plano

em construção foi coletiva e organiza o trabalho no Câmpus e facilita a realização das ações propostas. Ela



manifesta apenas a preocupação com o trabalho da CAE no que diz respeito à inscrição em editais de assistência

estudantil. Ela vê a necessidade de pontuar onde há sobrecarga e remanejar para setores que podem contribuir. O

Presidente trouxe a informação de que a servidora Ludmylla Pessoni, Assistente Social, que atualmente está na

Pró-Reitoria de Extensão, se comprometeu a auxiliar os servidores da CAE no período de inscrição em editais.

Mas, reafirmou mais uma vez que se houver elementos de sobrecarga de trabalho o momento de alteração é agora

uma vez que o documento ainda está em debate. Não houve nenhuma dúvida, indicação de ação de sobrecarga

ou de contribuição. O Presidente questionou se todos estavam em condições de votar e não houve negativa, abriu-

se para votação do plano, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Finalizando a reunião, o Presidente

agradeceu a presença de todos. Então, às 15h30min., encerrou a reunião, a qual eu, Cristiana Ferreira Franco,

lavrei a ata. Sem mais para o momento dou por encerrada esta que após ser lida, se aprovada, será assinada pelos

Conselheiros participantes da reunião.
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