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Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte às catorze horas, pelo Google 1 

Meet, devido às atividades remotas ocasionadas pela pandemia do COVID-19, os conselheiros do 2 

CONCAMPUS reuniram-se em atendimento ao Ofício de convocação nº 3 

11/2020/CONCAMPUS/CST e nº 12/2020/CONCAMPUS/CST, para tratar da seguinte pauta única: 4 

Minuta de Calendário Acadêmico para o Ano de 2021. A reunião foi iniciada após verificação do 5 

quórum mínimo necessário, estando presentes Alex Magalhães (Presidente), Elenilson Veras 6 

(chefe do Departamento de Administração e Planejamento), João Emanoel Ambrósio (Chefe do 7 

Departamento de Ensino), Marcelo Nogueira (Coordenador de Extensão e Relações 8 

Empresariais), e Cícero Muniz (Titular Representante dos Docentes). Estavam ausentes: Celine 9 

Oliveira (Titular Representante dos TAEs) que Justificou ausência por motivo de convocação do 10 

Tribunal Regional Eleitoral, Andrezza Monteiro (Coordenadora de Pesquisa, Inovação e Pós-11 

graduação) que justificou ausência por estar em outra reunião institucional, José Edmar Júnior 12 

(Representante Civil) e Matheus Carvalho (Representante Discente) que não justificaram 13 

ausência. O Secretário (interino) do conselho realizou a leitura da ata anterior, realizando o 14 

ajuste de digitação (retirada de acento) em uma palavra na linha 71, e após aprovação dos 15 

presentes solicitou a publicação do documento no site institucional. O professor João Ambrósio 16 

faz a relatoria do ponto de pauta único compartilhando documento em tela e explicando sobre a 17 

demanda que ocorrera anteriormente sobre a definição do calendário acadêmico 2021 para 18 

definição de férias dos servidores até final do mês de outubro de 2020. Relatou que foi 19 

constituída a Comissão de Calendário com seus respectivos representantes para análise do 20 

calendário 2021, disse que foram visualizadas questões relacionadas ao transporte junto ao 21 

Diretor Geral do Campus, questões relacionadas aos alunos que residem em outras cidades que 22 

ficariam prejudicados com aulas em Janeiro e Julho. Sendo assim, a comissão adequou o 23 

calendário acadêmico 2021 que foi apresentado à comunidade em reunião da Direção Geral 24 

onde apresentava melhorias nas questões supracitadas. Ressalta que de modo geral, questões 25 

relacionadas ao calendário acadêmico 2021 ainda continua com incertezas diante do cenário de 26 

pandemia e que possivelmente ele poderá ser retificado posteriormente, assim como ocorreu 27 

com o Calendário Acadêmico 2020 diante da pandemia. Após deliberações da comissão sobre as 28 

alterações e definições do Calendário acadêmico 2021, a versão final foi apresentada ao 29 

Conselho de Campus em tela para avaliação e deliberação do Conselho com intuito de dar 30 

celeridade e atender a solicitação da Pró-reitoria de Ensino em Publicizar o calendário acadêmico 31 

2021 no site institucional. O presidente do Conselho abre a palavra aos conselheiros para dirimir 32 

sobre a pauta e o conselheiro Cícero se pronuncia sobre o último período de Férias 2021 (que 33 

está previsto de ocorrer em Janeiro de 2022 conforme a proposta em tela), e o conselheiro 34 

propõe dividi-lo entre dezembro de 2021 e Janeiro de 2022 considerando o ritmo de trabalho 35 

dos servidores ao longo do ano. O presidente intervém e esclarece que apesar de concordar com 36 

os argumentos do Conselheiro Cícero, ao analisar a variável do transporte escolar, sobre tudo em 37 

relação aos alunos provenientes de outros municípios que vem em transporte escolar 38 

compartilhado com alunos de outras instituições de ensino do município de Serra Talhada, essa 39 

proposta se torna inviável. O Conselheiro Cícero concorda com os argumentos apresentados em 40 
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relação ao transporte e propõe tentar outras estratégias para solucionar a divisão dos anos 41 

letivos apresentada no Calendário em tela. O Conselheiro João se pronuncia e também comenta 42 

em relação ao mês de setembro de 2021 que terá duas semanas de planejamento, mas que seria 43 

necessária. Também comenta que se houverem alterações, ocorrerá uma interferência nas férias 44 

dos docentes do meio do ano e ressalta mais uma vez o peso do transporte escolar sobre as 45 

decisões em relação calendário 2021. Também relata como ponto positivo do calendário 46 

apresentado em tela é o fato de conseguir a regularização do calendário 2022. O Conselheiro 47 

Cícero se pronuncia e relata que compreende e concorda. O presidente intervém e esclarece que 48 

a questão de calendário é complexa e que inevitavelmente tem que ser feito escolhas que 49 

podem incomodar a comunidade, e que a ideia é fazer escolhas menos danosas a comunidade, 50 

principalmente em relação à sobrecarga de professores e alunos e aos problemas com o 51 

transporte escolar. Posto em deliberação o calendário em tela, e tendo o quórum mínimo, o 52 

mesmo foi aprovado por unanimidade. Encerrado a deliberação foi procedido aos informes 53 

finais. O presidente, Alex, informa que na reunião anterior ele havia dito que colocaria como 54 

ponto de pauta a exclusão do conselheiro representante da sociedade civil e do Conselheiro 55 

representante discente. Mas ao apresentar em tela e fazer a leitura do Artigo 4º do regimento do 56 

Conselho de Campus, ficou evidente que não há indicação do conselho deliberar sobre o tema, 57 

pois o artigo é expresso e literal quanto à questão. Sendo assim, é informado que os conselheiros 58 

José Edmar Júnior (Representante Civil) e Matheus Carvalho (Representante Discente) foram 59 

excluídos do Conselho de Campus por descumprimento ao previsto no regulamento do 60 

Conselho. O presidente também informa que irá realizar consulta e pedir esclarecimentos ao 61 

Gabinete da Reitoria, uma vez que o Conselho está acima da Direção Geral do Campus, de como 62 

proceder em relação à vacância dessas representações. Foi aberto o espaço para outros informes 63 

e/ou considerações dos conselheiros e o Conselheiro Cícero solicita que seja verificado se há 64 

suplentes em relação aos discentes. O presidente informa que vai ser verificado e se esse for o 65 

caso, poderá ser solucionado apenas com a alteração da portaria. E se não for este o caso, será 66 

verificado se o conselho continuará sem essas representações ou se fará uma eleição. Não 67 

havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 14h42min, tendo sido a ata lavrada por 68 

mim, Icaro Kleysson de Souza Carvalho, e assinada por todos os presentes nominados. 69 
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