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

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

CONCAMPUS reuniram-se extraordinariamente em atendimento ao Ofício nº 3 

07/2020/Concampus/CST, para tratar de ponto de pauta único: Cronograma de construção do 4 

Plano de Ação de Atividades Remotas do Campus Serra Talhada. A reunião foi iniciada após a 5 

verificação do quorum mínimo necessário, estando presentes Alex Magalhães (Presidente), 6 

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

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

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). Estando ausentes: José Edmar Júnior (Representante Civil) e 11 

Matheus Carvalho (Representante Discente). O presidente solicitou que a reunião fosse 12 

gravada, todos os presentes concordaram. Na sequência ocorreu a leitura da última ata, sendo 13 

solicitado verificação de erros de digitação e após esse ajuste o documento será publicado no 14 

site. A seguir deu-se a apreciação do ponto de pauta. João Ambrósio apresentou o 15 

Cronograma do Plano de Ação de Atividades Remotas do campus, frisando que o documento 16 

foi elaborado de forma democrática e participativa, acrescentando que após apreciação da 17 

comunidade acadêmica não houve alteração significativa, apenas mudança de nomenclatura 18 

de disciplinas. O conselheiro comunicou que através do projeto de pesquisa  JODIF elaborou-19 

se um site interativo que servirá como guia para o discente, contendo orientações sobre as 20 

atividades desenvolvidas no campus, aulas virtuais, acesso aos sistemas, dentre outros temas. 21 

João também indicou que 80% dos alunos matriculados responderam o questionário sobre a 22 

ocorrência das aulas em modo remoto, e que os docentes estão em processo de capacitação 23 

para implantação dessas aulas virtuais. Na sequência Alex Magalhães franqueou a palavra 24 

para os conselheiros. Andrezza Monteiro questionou se seria possível ajustar o documento 25 

supracitado após o início das atividades, caso seja verificado algum item que não foi previsto. 26 

Prontamente João Emanoel respondeu que a situação de pandemia é atipica, mas que o Plano 27 

de Ações foi elaborado visando suprir as necessidades visualizadas de forma prévia, e que 28 

estaria aberto para readequações de maneira a sanar os problemas apontados com a atuação 29 

prática. Por fim o presidente do conselho dipôs o documento para apreciação do Concampus, 30 

solicitando que quem fosse contra se pronunciasse pelo chat. Não havendo objeção foi 31 

aprovado por unanimidade. Passando aos informes, Marcelo Nogueira comunicou que este 32 

ano não haverá apresentação dos projetos de Extensão na  JINCE, mas que posteriormente 33 

serão exibidos em Amostras, a serem definidas. Andrezza Monteiro esclareceu que as 34 

apresentações da JINCE ocorrerão de modo remoto, através do Google Meet. A Conselheira 35 

indicou que o campus atualmente possui 06 projetos de pesquisa, entre Pibic e Pibic Jr, e que 36 

apenas 01 docente sinalizou que não seria possível desenvolver o projeto a distância. Alex 37 

Magalhães informou que a AUDIN analisou alguns regulamentos e verificou que o 38 

CONCAMPUS nas decisões só possui poder consultivo, indicando que o único colegiado que 39 

pode ser deliberativo na Instituição seria o CONSUP. O presidente também expôs que foi 40 

colocado em edital de remoção um código de vaga para Gestor Público para Serra Talhada, 41 

porém essa solicitação não partiu da gestão do campus, sendo aprovado um servidor de 42 

Floresta. Foi disponibilizado a palavra, o conselheiro Cícero Muniz solicitou que fosse levado a 43 

consulta de instâncias superiores a retirada do Concampus o poder de deliberar sobre 44 

assuntos de interesse do campus e a inclusão de um código de vaga sem prévia informação ao 45 
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campus. Em seguida a conselheira Celine Nunes pediu a palavra, solicitando que a gestão 46 

confirme se o código de vaga de Gestor Público foi em contrapartida da cedência da servidora 47 

Roberta Duarte para assumir função na reitoria. Visando esclarecer se a vinda desse cargo não 48 

afetará a planilha de códigos de nível E do campus. Cícero Muniz solicitou a palavra 49 

novamente, pedindo para Gestão do campus interceder junto a DGP sobre a celeridade do 50 

edital para professor substituto. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 51 

14h47, tendo sido a ata lavrada por mim, Janaína Xavier de Lima, e assinada por todos os 52 

presentes nominados. 53 
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