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Aos treze dias do mês de agosto 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 Ofício de convocação nº 08/2020/CONCAMPUS/CST, para 3 

tratar dos seguintes pontos de pauta: 1. Readequação do Orçamento de Custeio 2020; 2. 4 

Informes acerca do projeto de ampliação do campus: Reformas estruturais (infraestrutura, 5 

manutenção do ar-condicionado, instalação elétrica e ainda chegada das cédulas fotovoltaicas: 6 

energia solar); 3. Possibilidade de criação de novos cursos (graduação ou ensino médio) para 7 

ampliar a oferta de vagas no campus; 4. Possibilidade de criação de um laboratório, ou sala de 8 

pesquisa, voltada para área de humanas (infraestrutura, livros e materiais dos professores). 9 

Inclusive com um técnico administrativo no espaço (computadores, impressora, mesa, cadeira 10 

etc); 5. Discussão acerca do orçamento federal para os IFs: impactos  nas condições de trabalho e 11 

remunerações de servidores (especialmente os em estágio probatório) e em atividades de 12 

pesquisa e extensão; 6. Informes Gerais. A reunião foi iniciada após verificação do quórum 13 

mínimo necessário, estando presentes Alex Magalhães (Presidente), Elenilson Veras (chefe do 14 

Departamento de Administração e Planejamento), João Emanoel Ambrósio (Chefe do 15 

Departamento de Ensino), Andrezza Monteiro (Coordenadora de Pesquisa, Inovação e Pós-16 

graduação), Marcelo Nogueira (Coordenador de Extensão e Relações Empresariais), Celine 17 

Oliveira (Titular Representante dos TAEs) e Cícero Muniz (Titular Representante dos Docentes). 18 

Estavam ausentes: José Edmar Júnior (Representante Civil) e Matheus Carvalho (Representante 19 

Discente). O presidente do conselho realizou a leitura da ata anterior, e a conselheira Andrezza 20 

solicitou correção da informação sobre a JODIF, informando que se refere a um projeto de 21 

Pesquisa e não de Extensão. Na sequência foi discutido sobre a manutenção de alguns itens da 22 

pauta, sendo deliberada pelos conselheiros a retirada dos pontos 2, 3, 4 e 5 que devem ser 23 

discutidos posteriormente em reunião geral com todos os servidores. Porém sobre o ponto 3 – 24 

referente à criação de novos cursos para o campus, Alex Magalhães pontuou que já existe estudo 25 

de viabilidade para implantação de dois programas de cursos (Ensino Médio Proeja e Ensino 26 

Médio de Mecânica), e que as dúvidas podem ser dirimidas pelos docentes Camila Coelho e Oto 27 

Albuquerque, responsáveis pelos esboços. Já para o ponto 4, Alex sugeriu ao conselheiro Cícero 28 

Muniz (que apresentou o tema) que debata com os docentes da área de humanas para que 29 

preparem uma proposta e averiguem junto ao Departamento de Ensino e a Direção Geral a 30 

viabilidade desse projeto. Quanto ao item 5 da pauta, por se tratar de discussão sobre 31 

orçamento, o presidente do conselho solicitou a junção ao item 1 definindo que a pauta seria 32 

única, sendo aprovado por todos os presentes. O presidente do conselho fez uma 33 

contextualização sobre a previsão do orçamento para 2021, conforme o que foi debatido pelo 34 

Colégio de Dirigentes e as notícias que foram veiculadas pela mídia, informando que está sendo 35 

cogitada uma redução para Rede Federal entre 20 e 25% do orçamento de custeio e de 36 

investimentos, de acordo com a LOA que será divulgada no final desse ano. Entrando no mérito 37 

da readequação do Orçamento de Custeio de 2020 do campus, Alex explanou sobre o trabalho 38 

desenvolvido pelo Departamento de Ensino e pelas coordenações de cursos, ao realizar uma 39 

pesquisa complementar a anterior feita pela reitoria, buscando informações com os alunos sobre 40 

o acesso destes aos equipamentos e conexão de internet, auxiliando a traçar um panorama 41 

sobre o retorno das aulas de modo remoto, visando à adaptação do ensino para modalidade 42 

virtual. Alex Magalhães complementou que a Procuradoria Federal aprovou uma minuta de 43 

edital para viabilizar a oferta de auxílio digital para os discentes, e que Adriana Magalhães 44 

(Coordenadora de Políticas Assistência ao Educando) após analisar todo documento verificou 45 
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que apenas com os recursos disponíveis na assistência estudantil não seria possível abranger a 46 

maioria dos alunos que necessitam de equipamentos e internet, solicitando a Direção Geral que 47 

verificasse a possibilidade de complementar os valores, através do remanejamento do recurso de 48 

custeio. Devido ao curto prazo entre tomar a decisão do remanejamento e o lançamento do 49 

edital, Alex Magalhães informou que não foi possível fazer uma consulta prévia ao Conselho de 50 

Campus para tratar do tema. Na sequência o conselheiro Elenilson apresentou a planilha de 51 

custeio com a inserção da assistência estudantil, através do edital do auxílio digital, e informou 52 

que o valor solicitado para complementar o referido suprimento seria de $50.408 (cinquenta mil 53 

e quatrocentos e oito reais), após análise de cada componente, verificou-se que o serviço de 54 

energia elétrica seria o item mais seguro para proceder com a transferência de recursos, devido 55 

ao contexto de atividades remotas previstas para ocorrer até o fim de 2020. O conselheiro Alex 56 

justificou a autonomia da decisão, que foi pautada na necessidade de garantir ao máximo de 57 

alunos o retorno das aulas, além do curto prazo para convocar uma reunião extraordinária 58 

(menos de 48 horas), o que conflitaria com o estabelecido em regulamento do conselho. Por 59 

último complementou que a reunião ordinária estava na iminência de ocorrer, e que nesse 60 

período de tempo o edital já foi publicado, assim como seu resultado. Portanto, solicita 61 

apreciação da alteração do planejamento pelo Conselho, e caso haja objeção que seja 62 

manifestada pelo chat ou verbalmente, em seguida franqueou a palavra aos conselheiros. Nesse 63 

momento o conselheiro Cícero Muniz solicitou esclarecimentos quanto à última decisão tomada 64 

sobre o planejamento, se haveria impacto direto sobre a aquisição de serviços para a biblioteca e 65 

à manutenção predial. O presidente esclareceu que os valores previstos para os serviços de 66 

aquisições, a maioria possuem valores irrelevantes, portanto não seriam afetados com o 67 

remanejamento, mas que as demais reservas que seriam utilizadas na manutenção predial e na 68 

frota de veículos oficiais teriam um percentual desse valor remanejado para complementar o 69 

auxílio digital. Após apreciação dos conselheiros, houve apenas uma abstenção, enquanto os 70 

demais aprovaram a alteração do planejamento para o recurso de custeio de 2020, mesmo em 71 

momento posterior a tomada de decisão. Encerrando a reunião o conselheiro João Emanoel 72 

divulgou o panorama das atividades de ensino iniciadas remotamente, informando que houve 73 

pequenos ajustes nos ciclos das turmas, exemplificando trocas de disciplinas que não 74 

conseguiam ser ministradas nesse momento por outras disciplinas técnicas, e que o 75 

departamento de ensino está aguardando o trâmite da distribuição do auxílio digital para os 76 

contemplados, e que até o momento todo o planejamento para este retorno das atividades de 77 

ensino está ocorrendo como previsto e sem pendências. Não havendo mais nada a tratar, a 78 

reunião foi encerrada às 14h36, tendo sido a ata lavrada por mim, Janaína Xavier de Lima, e 79 

assinada por todos os presentes nominados. 80 
 81 
 82 

Alex de Souza Magalhães                      Andrezza Monteiro Alves 83 
 84 
 85 
Celine Oliveira Nunes Magalhães                     Cícero Muniz Brito 86 
 87 
 88 

Elenilson Nobre Veras                                                                          João Ambrósio Gomes 89 
 90 

Marcelo George Nogueira                                                                   Janaína Xavier de Lima 91 


