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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS INHUMAS

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 16h38min, via plataforma Google Meet, realizou-se a 23ª 

Reunião Ordinária do Conselho de Câmpus do Câmpus Inhumas (Concâmpus). A reunião foi conduzida pelo Presidente do 

Concâmpus, professor Luciano dos Santos, e secretariada pela servidora Cristiana Ferreira Franco, com a presença dos/as 

Conselheiros/as: Tomil Pereira Kikumori, Lorenna Silva Oliveira Costa, Érison Ferreira Mendonça Filho, Sônia Júlia 

Oliveira de Souza, Simone Silva Machado, Maria Aparecida Rodrigues de Souza, Darlene Ana de Paula Vieira, Daniel 

Aldo Soares, Angel José Vieira Blanco, Beatriz Pereira de Morais, Weslainy Dias da Silva, Kelvy Pereira Fernandes, 

Cleumar de Oliveira Moreira, Renon da Silva Borba, Guenther Carlos Feitosa de Almeida, Flávio Adalberto Gomes, 

Diego Henrique Alves de Souza e Rafael Júlio Dias da Silveira. O Presidente iniciou os trabalhos dando boas-vindas aos 

novos Conselheiros recém empossados. Após isso, explicou sobre os problemas do Google, que afetaram alguns serviços 

oferecidos pela empresa e que estão indisponíveis, e isso pode afetar o acesso de Conselheiros à reunião. Em seguida, foi 

apresentada a pauta da reunião:  1) Informes; 2 – Apresentação dos pontos importantes do Regulamento Concâmpus e 

fluxos; 3 – Aprovação das justificativas de ausência na reunião; 4 – Recomposição do segundo membro do 

seguimento dos servidores técnico-administrativos da Comissão Local da CPA (Comissão Própria de Avaliação); 5 – 

Apreciação e aprovação da Instrução de ação de extensão com menos de 40h. Na sequência, o Presidente fez alguns 

informes: 1) Andamento da obra do auditório, em que já foi concluída a pintura interna. Agora, iniciará a pintura externa e de 

algumas salas do câmpus. Falta também a instalação das poltronas, que está prevista para o início do ano que vem. Falta ainda 

o piso do palco, a conclusão dos sanitários e o cabeamento e quadros elétricos. Foi informado que a Direção está em diálogo 

com a Reitoria e Câmara de Vereadores de Inhumas em busca de parcerias para conclusão dessa obra tão importante; 2) 

Informações sobre portaria 1030/2020 do Ministério da Educação, que retoma o Ensino Presencial, que foi mantida, porém o 

retorno presencial se dará somente após o fim da pandemia da Covid19; 3) Período Eleitoral para Eleição da nova chefia de 

Departamento de Áreas Acadêmicas (DAA) em andamento. A reunião de votação será na próxima quinta-feira; 4) entrega de 

cestas básicas aos discentes dos Cursos Técnicos com recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Está prevista 

outra entrega, no início de 2021; 5) Orçamento 2021 com corte de 15,73%. A Diretoria-Geral participará de reunião no Colégio 

de Dirigentes, para definir sobre a melhor forma de divisão. É necessário construir uma proposta de distribuição do recurso. 

Após os informes, passou-se para a pauta Aprovação das justificativas de ausência, em que foi apresentada a justificativa 

do conselheiro André Alexandre Antunes, que está em gozo de férias. Abriu-se para votação e a justificativa foi aprovada pelos 

presentes. Não houve abstenção. Continuando os trabalhos, passou-se para a pauta Apresentação dos pontos importantes 

do Regulamento Concâmpus e fluxos. O Presidente fez apresentação geral da resolução 18/2020. Os pontos principais 

foram: mudanças que ocorreram nesse novo regulamento, principalmente, redução para quatro reuniões ordinárias no ano. Foi 

feito esclarecimentos sobre a Estrutura e Competências do Concâmpus. Após apresentação sobre o regulamento, foram feitos 

informes sobre os fluxos de trabalho e a organização da secretaria do Concâmpus, que é feita pela servidora Cristiana Ferreira 

Franco. Além de informes sobre como as convocações são realizadas, foi apresentado o fluxo da agenda para convocação e da 

contribuição nas atas. Foi informado que o prazo para contribuição na ata, pelos Conselheiros, é de cinco dias úteis, via 

compartilhamento no Google Drive. Para isso, todos precisam acessar por e-mail do Gmail. Não possui conta no Gmail apenas 

a conselheira Weslainy, representante dos discentes. Foi disponibilizada no chat da reunião, uma lista com dados cadastrais dos 

novos Conselheiros para conferência do e-mail e contato telefônico. Foi informado aos membros externos e discentes que será 

enviado e-mail com solicitação de documentações para cadastro no Sistema Unificado de Administração Pública (Suap), para 

fins de assinatura eletrônica na ata. Foi reforçado a necessidade de assinar a ata eletronicamente, assim que a assinatura for 

solicitada. O Conselheiro recebe um e-mail com esta solicitação. Foi explicado, no geral, a nova metodologia de convocação, 

em que é necessário dar o aceite no e-mail confirmando a presença.  Na sequência, passou-se para a pauta: Recomposição 

do segundo membro do seguimento dos servidores técnico-administrativos da Comissão Local da CPA. O Presidente 

trouxe a informação sobre a necessidade deste Conselho indicar o referido membro, uma vez que o outro membro eleito 

desistiu de participar da comissão. Outras reuniões com o seguimento foram feitas para levantar este nome, porém sem êxito, 

foi necessário trazer essa pauta para apreciação do Concâmpus. Após explicar a importância do trabalho da CPA Local, 



passou-se a palavra aos Conselheiros para indicação de nomes para compor a referida Comissão. A conselheira Maria 

Aparecida Rodrigues indicou a servidora Kênia Oliveira, porém foi explicado que ela está no ciclo de remoção e não poderá 

assumir. Outro nome indicado pela mesma Conselheira foi o do Carlos Eduardo Morais dos Santos, que atua na Coordenação 

de Apoio Administrativo ao DAA. Sem nenhuma manifestação de outro nome, abriu-se a votação e os presentes concordaram 

com a indicação. Houve uma abstenção. Finalizando os trabalhos, passou-se para o último item da pauta:  Apreciação e 

aprovação da Instrução de ação de extensão com menos de 40h. A palavra foi passada para a Gerente de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão, professora Lorenna Costa, que fez apresentação geral do documento. Foi citada a Resolução 24/2019, 

que orienta o fluxo administrativo para as ações de extensão. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ficou responsável por 

criar a minuta desta instrução e enviar aos câmpus para consulta à comunidade acadêmica. Após explicação geral, a palavra foi 

passada aos Conselheiros, para contribuição ou tirar dúvida. Houve várias dúvidas e contribuições apresentadas pela 

Conselheira Maria Aparecida Rodrigues. Após as contribuições, o Presidente reforçou a importância da participação dos 

discentes nessa discussão do referido documento. Foi explicado sobre o papel da extensão na instituição, cujo papel principal é 

que as ações do câmpus vão de encontro a necessidade com as nossas comunidades. Foi informado de cursos de extensão 

desenvolvidos com a FAMI, entre outros que o Câmpus tem realizado. Em seguida, abriu-se para votação: a instrução foi 

aprovada por unanimidade. Não houve abstenção. Então, às 18h09min, encerrou-se a reunião, a qual eu, Cristiana Ferreira 

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

pelos Conselheiros participantes da reunião.
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