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ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS INHUMAS

Aos vinte nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às 16h06, via plataforma Google Meet, realizou-

se a 16ª 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: Nisval Ferreira Guimarães, Fernando Almeida dos

Santos, Lorenna Silva Oliveira Costa, Simone Silva Machado, Maria Aparecida Rodrigues de Souza, Darlene Ana

de Paula Vieira, Juscelino Martins Polonial, Beatriz Pereira de Morais, Kelvy Pereira Fernandes, André Alexandre

Antunes e Diego Henrique Alves de Souza.   Após dar as boas-vindas aos Conselheiros, o Presidente apresentou

a seguinte pauta: 1–   Aprovação das justificativas de ausência; 2–   Aprovação da ata da 15ª reunião

extraordinária; 3– Indicação de nomes para complementação dos membros da Comissão Eleitoral Local do

Câmpus Inhumas. Em seguida, passou para a Aprovação das justificativas de ausência. Os conselheiros

Guenther Carlos Feitosa de Almeida e Marcos Roberto Fernandes Filho justificaram a ausência: o primeiro

justificou que estará em tratamento odontológico; e o segundo em função de que realizará consulta médica. Abriu-

se para votação e as justificativas foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, o Presidente passou para a

pauta: Aprovação da ata da 15ª reunião extraordinária. Foi informado que ela foi enviada aos conselheiros para

contribuição. As contribuições recebidas foram de correção ortográfica. Foi aberta a votação e a ata foi aprovada

por unanimidade. Finalizando os itens da pauta, passou-se para o último: Indicação de nomes para

complementação dos membros da Comissão Eleitoral Local do Câmpus Inhumas. O Presidente apresentou o

processo eleitoral aos presentes, citou os documentos e memorando da Comissão Eleitoral do Consup, que traz

orientação sobre o processo eleitoral, para conhecimento de todos. Na sequência, informou que foi estabelecido

contato com os docentes para suprir o decreto nº 6.986/2009, que solicita haver membros suplentes nessas

comissões. Foi informado que os segmentos discentes e técnico-administrativos já foram contemplados pelo

decreto, faltando apenas o segmento docente, em que não havia nenhum membro suplente. Assim, ele apresentou

o nome da servidora docente Danila Mendonça, que concordou em ser membro suplente. Após isso, o Presidente

abriu a possibilidade de indicação de outros. O conselheiro Juscelino solicitou a leitura dos nomes dos membros

titulares e suplentes da Comissão Eleitoral Local para conhecimento dos presentes. Sem nenhuma manifestação

de indicação de outros nomes pelos presentes, abriu-se para votação e o nome indicado foi aprovado pelos

presentes. Finalizando a reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos. Então, às 16h16min., 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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