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Aos dezesete dias do mês de junho de dois mil e vinte às 14h, via Google Meet devido às 1 

atividades remotas ocasionadas pela pandemia do COVID-19, os conselheiros do CONCAMPUS 2 

reuniram-se em atendimento ao calendário de reunião do Concampus, para tratar dos 3 

seguintes pontos de pauta: 1. Atualização do Planejamento de Custeio 2020; 2. Possível 4 

Aplicação do Art. 17 da resolução do Concampus; 3. Informes Gerais. A reunião foi iniciada a 5 

partir da verificação do quorum mínimo necessário, estando presentes Alex Magalhães 6 

(Presidente), Elenilson Veras (chefe do Departamento de Administração e Planejamento), 7 

João Ambrósio (Chefe do Departamento de Ensino), Andrezza Monteiro (Coordenadora de 8 

Pesquisa, Inovação e Pós-graduação), Marcelo Nogueira (Coordenador de Extensão e Relações 9 

Empresariais), Celine Oliveira (Titular Representante dos TAEs) e Cícero Muniz (Titular 10 

Representante dos Docentes). Estavam ausentes: José Edmar Júnior (Representante Civil) e 11 

Matheus Carvalho (Representante Discente). O presidente inicia explicando a presensa do 12 

Servidor Icaro Kleysson de Souza Carvalho na reunião, que ocorre devido o mesmo está 13 

substituindo a servidora Janaina Xavier de Lima na Assessoria da Direção Geral e a presença do 14 

servidor é exlusivamente para a leitura da ata da reunião anterior e redação da ata da 15 

presente reunião. Sendo assim, procedeu-se a leitura da última ata que teve a indicação de 16 

quatro ajustes de pontuação e ortográficos na 2ª e 3ª linha do documento apresentado. Após 17 

a concordancia de todos, quanto aos ajustes, foi definido o envio da ata para o E-mail dos 18 

conselheiros, para que possam registrar o “de acordo” virtual em substituição da assinatura 19 

física e a ata ser públicada no site institucional. O primeiro ponto de pauta teve relatoria de 20 

Elenilson Nobre que iniciou mostrando uma planilha inicial de planejamento orçamentário 21 

2020 do Campus Serra Talhada que constava um déficit de R$ 94.988,53 e informa que devido 22 

à situação de pandemia gastos com energia elétrica, diárias, combustivel, manutenção de 23 

veículos, limpeza e conservação, não foram efetivados conforme planejado inicialmente 24 

ocasionando uma diminuição dos gastos totais e uma economia financeira no orçamento do 25 

Campus. Posteriormente foi apresentada uma planilha atual que, ao invés de déficit, constava 26 

saldo de R$ 102.812,69. Após apresentação dos números foi sugerido por Elenilson aos 27 

conselheiros o direcionamento desse valor para ser gasto com a manutenção do prédio do 28 

Campus, apresentando os itens que precisam de reparos como justificativa da sugestão. Nesse 29 

momento o Presidente do Conselho complementa que desde o início da gestão atual do 30 

Campus foi solicitado que a Coordenação de Manutenção e Transporte fizesse um 31 

levantamento da infraestrutura do Campus. Foi informado que o levantamento foi concluído e 32 

foi solicitado a Elenilson que disponibilizasse a planilha para os demais conselheiros ao tempo 33 

que foi informado que atualmente o IFSertão-PE está com contrato vigente com empresa de 34 

manutenção, demostrando a atual viabilidade da execução do serviço. Nesse momento a 35 

conselheira Andrezza pede a palavra e pergunta em relação à situação de pandemia, se o 36 

IFSertão-PE e o Campus tem alguma política, verba ou plano para o retorno das atividades 37 

presenciais, sobretudo para aquisição de EPIs e materiais de higinização. Prontamente o 38 

presidente esclarece que institucionalmente o IFSertão-PE implantou um Comitê de 39 

enfrentamento ao Covid-19 que vem trabalhando em questões sanitárias e em levantamento 40 

de materiais para o retorno das atividades presenciais e informa que esse trabalho ainda está 41 

em andamento por parte da Comissão. E explica que tendo em vista que a volta presencial das 42 

aulas vão ser gradativas e consequentemente não utilizará todo o recurso financeiro de 43 

custeio planejado, sobrará recursos financeiros para realizar a aquisição de material apontado 44 

pela comissão e que o servidor Icaro, presente na reunião virtual poderia detalhar melhor, se 45 
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fosse o caso, por fazer parte deste Comitê. Como não houve a manifestação expressa de todos 46 

os presentes autorizando a fala, passou-se a fala, a pedido, para a Conselheira Celine Oliveira 47 

que informou sobre solicitação de assinatura de revistas por parte da biblioteca do Campus 48 

que contempla os Cursos de Edificações Médios e a Licenciatura em engenharia Civíl, assim 49 

como foi solicitado à assinatura de normas técnicas, mas que isso implicaria em custos 50 

orçamentários. E que diante do orçamento atual, gostaria de saber se é possível remanejar 51 

parte do saldo para essas aquisições ainda este ano. O Conselheiro João Ambrosio informa 52 

que, enquanto Chefe do Departamento de Ensino, teve ciência da solicitação e que deferiu a 53 

aquisição, ficando pendente só a questão orçamentária. O Conselheiro Elenilson, Chefe do 54 

Departamento de Admnistração e Planejamento informou que a solicitação estava sendo 55 

planejada, a princípio, para ser adquirida no próximo ano e que esse ano não tinha viablidade 56 

em relação ao tempo de ser adquirida, mas que em relação ao orçamento era viável. O 57 

presidente, enquanto Diretor Geral do Campus informou que poderia recrutar mais 58 

servidores, inclusive com a colaboração dos servidores da biblioteca, para ajudar ao DAP para 59 

tentar viabilizar a aquisição ainda este ano, visto que o impacto financeiro da proposta era 60 

pequeno conforme apontado por Celine os valores aproximados de R$ 1.000,00 por dois anos 61 

de assinatura. Sendo assim, foi realizada votação sobre a proposta, tendo os conselheiros 62 

presentes deliberados unanimente a favor da inclusão desta demanda no saldo orçamentário 63 

e tentativa de aquisição das assinaturas para esse ano ainda. O Presidente complementa sobre 64 

o primeiro ponto de pauta que devido à economia de combustível e a necessidade de 65 

manutenção da frota do Campus, conforme contrato único de combustivel e manutenção e 66 

rubríca única, será possivel remanejar parte do recurso economizado em combustivel para a 67 

manutenção dos veículos. Nesse momento o Conselheiro Marcelo George pede a palavra para 68 

falar do seguro dos alunos estagiário informando que, diante de consulta a Pro-Reitoria de 69 

Extensão, ficou constatado que não é possível legalmente o aluno pagar o próprio seguro, 70 

apenas a intituição de origem e a instituição recebedora do aluno que pode arcar com esses 71 

custos, com isso informa que diante do desinteresse das empresas em arcar com esses custos 72 

para receberem nossos alunos, sugere que o Campus arque com esse custo. Informa também 73 

que atualmente o Campus Serra Talhada está “pegando carona” na licitadão e nos servidos do 74 

Campus Salgueiro para aquisição desses seguros, mas solicita que a partir do ano que vem, 75 

esse serviço seja executado pelo Campus Serra Talhada. Sobre o primeiro ponto de pauta foi 76 

ralizado votação e deliberado unanimente a favor do replanejamento inluíndo a manutenção 77 

predial, manutenção da frota de veículos e aquisição de assinatura de revistas para a 78 

biblioteca do Campus Serra Talhada. Passado para o segundo ponto de Pauta, com relatoria de 79 

Marcelo George e Celine Oliveira, foi inicialmente explanado pela Conselheira Celine que ao 80 

conversar com os servidores Danyel (TI), Givanilson, Alisson e Janaina, foi convecida que era 81 

interessante à transmissão das reuniões do Concampus e manifesta que não é mais contrária a 82 

transmissão. Nesse momento o Conselheiro Marcelo explica que existem dispositivos dentro 83 

do regulamento do Concampus que pode deixar a reunião sigilosa se for tratar de tema muito 84 

delicado ou algo que envolva especificamente a situação de alguém e que possa levar a 85 

constragimento ou exposição de algum fato que não deva por questões de ética ser levado 86 

para a comunidade em geral. Diante desse dispositivo, Marcelo manifesta a favor da 87 

transmissão, mas ressalta que não é a favor da transmissão e disponiblização via plataforma 88 

“Youtube” por ser uma plataforma para diversos assuntos e devido termos site institucional 89 

próprio acredita que esssa seria a plataforma mais adequada. Falou também da 90 
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disponibilização em tempo real para o público acadêmico desde que os convidados não se 91 

manifestem, ficando na condição exlusiva de ouvintes. O presidente esclarece que 92 

institucionalmente poderia ser usado o “Instagram” do Campus Serra Talhada para 93 

transmissão em tempo real e para armazenamendo no site institucional na aba “Conselho de 94 

Campus”. Também informa que a resoludão do Conselho de Campus apresenta um item que 95 

possibilita a votação secreta em casos que sejam necessários e a maioria dos membros 96 

estejam de acordo. A Conselheira Celine questiona que a transmissão via “Instagram” seria 97 

semelhante à plataforma do “Youtube”, pois não se teria controle de quem estaria assistindo. 98 

O Conselheiro Cícero Muniz pede a palavra e opina que a gravação poderia ser realizada pela 99 

plataforma “meet” com a disponibilizadão apenas do link da reunião no site institucional e o 100 

armazenamento do vídeo em um drive com acesso apenas para visualização. Sugeriu também 101 

que a transmissão em tempo real fosse realizada via rede RNP para restringir o acesso apenas 102 

para a comunidade acadêmica. O presidente corrobora com as sugestões apontadas pelo 103 

Conselheiro Cícero sobre a gravação, mas salienta que o site institucional não tem suporte 104 

para transmissão em tempo real e que só visualiza alguma rede social para ter alcance maior. 105 

A Conselheira Celine retoma a palavra e argumenta que conversou com colegas de outras 106 

instituições quanto ao tema e expos que, por exemplo, no IFSC, é disponibilizado um link antes 107 

da reunião para os servidores e posteriormente a gravação é disponibilizada para os demais 108 

no site para alunos e servidores. O Conselheiro João pede a palavra e convida a reflexão para 109 

que antes de debater a ferramenta, seja analisada a necessidade do Campus quanto ao tema. 110 

Se seria tornar algo público ou abrir a possibilidade do público interagir. Nesse momento é 111 

reforçado pelo presidente que a resolução do Concampus não permite a interação e 112 

interferência do público. Diante do exposto, o Conselheiro João sugere retirar a necessidade 113 

da disponibilidade de acompanhamento em tempo real, visto que a gravação será disponível 114 

para o acesso as informações e que de toda forma não iria ser possível a interação do público. 115 

Por fim, finaliza sugerindo usar a plataforma “meet”. É posto em votação que a transmissão e 116 

gravação será via “meet”, disponibilizando o link para a comunidade acadêmica acompanhar 117 

em tempo real e posteriormente será disponibilizado o link de “drive” para acesso a gravadão 118 

através do site institucional, valendo a partir da próxima reunião ordinária no mês de Agosto 119 

de 2020. Por unanimidade, o conselho delibera a favor da transmissão e gravação conforme 120 

exposto. Finalizando a pauta, passou-se para os informes Gerais. O Presidente informa sobre 121 

as atividades remotas e diz que continua com as atividades administrativas de modo remoto e 122 

que o cenário está para a volta das atividades de ensino de modo remoto também. Fala que 123 

isso é um movimento institucional liderado pela Pró-reitoria de Ensino com a aprovação do 124 

documento “SAR” que foi aprovado no CODI e vai ser submetido ao CONSUP e que com 125 

aprovação, o Campus vai ser organizar para o retorno das atividades de ensino de modo 126 

remoto, desde que seja observado que de fato os nossos alunos possam participar. Nesse 127 

momento é franqueada a palavra a João. Marcelo questiona se as aulas remotas seriam para 128 

todos os alunos ou somente para o nível superior tendo em vista portaria publicada 129 

recentemente. O Conselheiro João informa que a Portaria do Médio vai continuar tendo 130 

atualizações de prazos, assim como já foi feito, e a portaria para as outras modalidades que 131 

não são superiores, vai continuar nesse ciclo de estabelecer um período e verificar a 132 

necessidade de estender. Diz que estará acompanhando dessa forma até quando for possível 133 

ter a possibilidade de atendimento remoto e em relação às ações, diz que precisa da 134 

aprovação do regulamento do Sistema de Atendimento Remoto. Informa que cada Campus vai 135 
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necessitar realizar um plano de atendimento que vai estar condicionado ao SAR no 136 

atendimento remoto e no replanejamento do calendário. Informa também que alguns 137 

Campus estão integrando a possibilidade de retorno presencial, só que está sendo visualizado 138 

como algo distante e que o foco é o planejamento do retorno remoto. Diz que será feito um 139 

estudo singular com cada coordenação onde consultarão os docentes e seus alunos, turma por 140 

turma, disciplina por disciplina, se há a possibilidade da disciplina ser executada de forma 141 

remota ou não. Informa que com esses dados poderá decidir quais disciplinas serão 142 

executadas de forma remota e que aos docentes que poderão executar a disciplina de forma 143 

remota já será solicitado o planejamento como preparação de material, vídeo aula, etc. 144 

Ressalta como ponto positivo o fato de está em execudão o projeto “se liga ai” que prepara 145 

alunos e servidores para esse cenário. Também que tem outro projeto similar para os cursos 146 

superiores. O presidente procede a outro informe que é sobre a seleção de professor 147 

substituto dizendo que visualiza movimentações da DGP tentando dar andamento ao Edital 148 

analisando inclusive a possibilidade desse edital e seleção ser totalmente virtual. Ao final dos 149 

informes é franqueada a palavra aos conselheiros caso queiram aduzir algo mais e o 150 

Conselheiro Marcelo consigna para falar a respeito de estágio de alunos. Informa que 151 

Segunda-Feira, 22/06/2020, terá uma reunião com a Pró-Reitora de Extensão e que diante da 152 

portaria que possibilita o retorno das aulas de ensino superior abriu-se também a 153 

possibilidade de estágio remoto para os alunos de ensino superior e explica que no caso 154 

específico do Campus Serra Talhada, os alunos que estão aptos a estagiar são os alunos da 155 

Licenciatura em Física. Informa que nessa reunião citada será repassado como é que esse 156 

estágio ocorrerá visto que os alunos de Licenciaturas precisam que as escolas privadas e/ou 157 

públicas de Educação Básica estejam funcionando. O presidente pontua a possibilidade de se 158 

fazer remanejamento de disciplinas de estágio e viabilizar o estágio desses alunos de 159 

Licenciatura no Ensino Médio do próprio Campus. Não havendo mais nada a tratar, a reunião 160 

foi encerrada às 15h, tendo sido a ata lavrada por mim, Icaro Kleysson de Souza Carvalho, e 161 

assinada por todos os presentes nominados. 162 
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