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Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e  u m ,  à s  dezesseis horas, pelo Google 1 

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

do CONCAMPUS reuniram-se em atendimento ao e-mail de convocação enviado por Ícaro 3 

Kleysson (representando o presidente do Conselho), para tratar de pauta única: Apreciação do 4 

Calendário letivo para o ano de 2021. A reunião foi iniciada após verificação do quórum 5 

mínimo necessário, estando presentes Ícaro Kleysson (representando o presidente do 6 

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

Emanoel Ambrósio (Chefe do Departamento de Ensino), Adriana Magalhães (Coordenadora 8 

de Extensão e Relações Empresariais), Celine Oliveira (Titular Representante dos TAEs), 9 

Andrezza Monteiro (Coordenação de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação). Ausentes: 10 

Rosenberg Frazão (Titular representante dos docentes) justificado por motivo de férias e 11 

Josemar Alves (Representante da Sociedade civil). O Presidente do conselho realizou a leitura 12 

da ata anterior, indicando ajuste na linha 80, sendo necessário corrigir a informação que a 13 

aprovação foi unânime, pois ocorreu uma abstenção, solicitada à correção e na sequência o 14 

encaminhamento para assinaturas dos conselheiros e publicação do documento no site 15 

institucional. Iniciando com o ponto único da pauta, o conselheiro João apresentou o 16 

calendário letivo que foi aprovado em reunião da Direção-geral ocorrida em 05/03/2021, 17 

obtendo 32 votos favoráveis vs 11 abstenções, e em reunião com os representantes de turmas, 18 

ocorrida em 08/03/2021 com aprovação por unanimidade. João salientou que seguiu a 19 

sugestão indicada pela Proen em priorizar os alunos na definição do calendário. Informando 20 

que a alteração foi essencialmente nas férias docentes do período de julho/2021, explicando 21 

que devido à manutenção das aulas remotas para o primeiro semestre do corrente ano e 22 

somando a falta de transporte dos alunos no mês supracitado, não se justificaria a conservação 23 

do período de férias em julho. Complementando que até o momento o segundo semestre de 24 

2021 está planejado para ocorrer de modo presencial e que pela falta de manifestação do MEC 25 

quanto à flexibilização da quantidade de dias letivos, o calendário permanece com 200 dias. 26 

Como não houve nenhuma manifestação quanto ao calendário, foi colocado para deliberação à 27 

proposta apresentada, sendo aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Não 28 

havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16h23min, tendo sido a ata lavrada por 29 

mim, Janaína Xavier de Lima, e assinada por todos os presentes nominados. 30 
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