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ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS INHUMAS

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um, às 16h02, via plataforma Google Meet, realizou-se a

17ª 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, Nisval Ferreira Guimarães, Érison

Ferreira Mendonça Filho, 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, Weslainy Dias da Silva, Kelvy Pereira Fernandes, Cleumar de Oliveira Moreira, André Alexandre Antunes,

Guenther Carlos Feitosa de Almeida e Diego Henrique Alves de Souza.  O Presidente iniciou a reunião

perguntando se poderia acrescentar um item de pauta que não estava previsto na convocação. O novo item seria:

indicação de membro do Concâmpus para o Comitê Gestor Local de Acompanhamento de Egresso. Abriu-

se para votação e o item foi aprovado e incluído na pauta, sendo o último item a ser discutido.  Em seguida, foi

apresentada a pauta da reunião: 1–   Aprovação das justificativas de ausência; 2–   Aprovação da ata da 16ª

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

Local do Câmpus Inhumas. Dando continuidade, passou para a Aprovação das justificativas de ausência.

Todos os conselheiros confirmaram participação nesta reunião, sendo assim não há justificativas a serem

aprovadas. Aproveitando o tema, o Presidente trouxe justificativas de conselheiros ausentes na 16ª reunião

extraordinária, que justificaram apenas após o término da reunião. São eles: Francisco Carlos em virtude de

problemas de conexão com a internet; Érison em função de demandas urgentes de trabalho; Tomil em função de

demandas urgentes de trabalho na Gerência de Administração; e Weslainy em virtude de acidente sofrido por

parente da família. Abriu-se para votação e as justificativas foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, o

Presidente passou para a pauta: Aprovação da ata da 16ª reunião extraordinária. Foi informado que ela foi

enviada aos conselheiros para contribuição e apreciação. Sem nenhuma contribuição ou sugestão apresentada,

abriu-se a votação e a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se para o item de pauta: Indicação

de nomes para complementação dos membros da Comissão Eleitoral Local do Câmpus Inhumas. O

Presidente justificou o motivo de uma outra reunião deste Conselho sobre o tema de indicação de nomes para

Comissão Eleitoral Local em virtude de novo cronograma do processo eleitoral que alterou as etapas. Foi

informado que houve novo período para candidaturas uma vez que o edital sofreu modificações após detecção de

problemas. Todavia, devido ao curto período para nova inscrição, não houve inscrições do segmento discente.

Assim, a Presidência fez consulta aos discentes que tinham interesse em contribuir com os trabalhos da referida

comissão e apresentou os seguintes nomes: Thâmara Cristina de Oliveira Costa, Bruna Beatriz da Silva Gomes,

Kauã Henrique Duarte Vidal e Elen Regina de Paula Oliveira. Essa última ficará como suplente. Para o segmento

docente, foi informado que já foi indicado o nome da servidora Danila Mendonça, conforme 16ª reunião

extraordinária deste Conselho. Após isso, o Presidente abriu a possibilidade de indicação de outros nomes. O

conselheiro Guenther perguntou se essa indicação pelo Concâmpus não poderia também ser questionada. Foi

informado que a ação está prevista no regulamento do processo eleitoral que este Conselho poderia assim fazer,

caso não atingisse número suficiente para membros titulares e suplentes. Sem nenhuma manifestação de

indicação de outros nomes pelos presentes, abriu-se para votação e os nomes indicados foram aprovados.

Finalizando os trabalhos, passou-se para o último item de pauta: indicação de membro do Concâmpus para o

Comitê Gestor Local de Acompanhamento de Egresso. A palavra foi passada para a servidora Lorenna Costa,

que trouxe detalhes sobre o objetivo do trabalho do referido Comitê, bem como as ações já desenvolvidas até o

momento. Falou de sua importância para o Câmpus Inhumas, bem como para o IFG. Após a fala da Conselheira,

abriu-se para que os presentes manifestassem quem tem interesse em participar do referido Comitê. O nome

indicado foi o conselheiro Juscelino Polonial. Abriu-se para votação e o mesmo foi aprovado por unanimidade. O

nome da servidora Lorenna Costa foi indicado para auxiliar nos trabalhos de forma voluntária.  Finalizando a

reunião, o Presidente agradeceu a presença de todos. Então, às 16h30min., 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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