1ª REUNIÃO COM OS MEMBROS DO CONDIR IFMA CAMPUS ALCÂNTARA

01.

Aos quatro dias do mês outubro do ano de dois mil e dezenove, às 09 horas e 30 minu-

02.

tos, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Campus Alcântara, na

03.

sala de Reuniões do Bloco Administrativo do Campus, situado à Rua da Baronesa, Cen-

04.

tro, Alcântara – MA, sob a Presidência do Prof. Edalton Silva, Diretor Geral. De acordo

05.

com as assinaturas, lançadas em livro próprio, compareceram: Antônio Marcos Pinho

06.

Diniz (Representante Sindical), Fabiano Rodrigues Bernardes (Representante dos servi-

07.

dores docentes), Itiara Cariny da Silva M. de Carvalho e Nivaldo Araújo de Jesus (Re-

08.

presentantes dos servidores técnico-administrativos), Jorge Renato Santos da Silva ( Re-

09.

presentante da Diretoria de Desenvolvimento Educacional), Nalisson Bruno Teixeira

10.

Loiola (Representante do corpo discente) e Ramilton das Mercês Lemos Pereira (Repre-

11.

sentante da Sociedade Civil). ABERTURA DA REUNIÃO: Como havia quórum sufi-

12.

ciente o Sr. Presidente, Prof. Edalton Silva, declarou aberta a sessão dando boas vindas

13.

aos presentes. ORDEM DO DIA: Em seguida o presidente, solicitou a permissão dos

14.

membros para a retirada de duas pautas (a revisão do PGC e a aprovação do PDP), ex-

15.

plicou de forma sucinta o que significava ambos os termos, e o também pediu que fosse

16.

incluída na pauta a votação para realização de 03(três) eventos solicitados para o mês

17.

de outubro. Posteriormente foi repassada a palavra para que cada membro se apresentas-

18.

se e dissesse qual o segmento que estaria representando. Em seguida, o presidente inici-

19.

ou a leitura de apresentação do Regimento Interno do Campus IFMA especificamente,

20.

a Seção I, que trata do Conselho Diretor dos Campis, foi questionado pela conselheira

21.

Itiara Carvalho, o inciso V, do artigo 4º, que trata que o Conselho seria formado por

22.

02(dois) membros discentes, sendo que somente o conselheiro Nallisson Bruno tomou

23.

posse como titular. Foi decidido que o presidente iria fazer a retificação no Diário Oficial

24.

da União, acrescentando mais um membro do segmento discente como titular e o nome

25.

de mais dois alunos, já aprovados em eleição e constante em ata, que seria repassado pe-

26.

lo conselheiro Jorge Renato. Outro tema questionado foi em relação a aprovação do ca-

27.

lendário acadêmico do Campus pelo Conselho, conforme consta no Art. 7º, inciso II, a

28.

conselheira Itiara Carvalho disse que somente após a reunião dos docentes e da equipe

29.

pedagógica que ocorreria no mês de novembro, poderia repassar ao Conselho o calendá-

30.

rio acadêmico proposto. Foi então sugerido pelo conselheiro Jorge Renato que fosse mar-

31.

cada uma reunião ordinária para final de novembro, uma vez que, no início do mês de

32.

dezembro, alguns servidores encontrarão em gozo de férias, inclusive o presidente. Acor-

33.

dado com os membros, foi definido como data da reunião ordinária do Conselho seria no

34.

29 de novembro do ano corrente. Continuando a leitura, foi observado pelo conselheiro

35.

Fabiano Bernardes quanto o inciso X, do artigo 10º, que trata de tornar públicos os enca-

36.

minhamentos do Conselho, sendo foi definido pelo presidente que as informações estabe-

37.

lecidas durante as sessões, serão encaminhadas via e-mail, além disso, irá contactar o

38.

Chefe do CTIC para criar uma aba na página do IFMA Campus Alcântara onde fossem

39.

publicados os encaminhamentos após cada reunião do Conselho. Após a leitura de toda a

40.

a sessão I, que trata exclusivamente do Conselho Diretor do Campis, o presidente questi-

41.

onou se todos estavam cientes das funções do Conselho e dos seus membros, e se havia

42.

alguma dúvida ou questionamento entre os presentes, e não havendo nenhuma manifesta-

43.

ção, passaram para o próximo ponto a ser discutido, que foi a apreciação dos conselhei-

44.

ros quanto a comissão que tratará da construção do Regimento Interno do CONDIR, sen-

45.

do que alguns conselheiros indicaram seus nomes para compor a comissão, ficando o

46.

Prof. Jorge Renato como relator, e Itiara Carvalho, Fabiano Bernardes e Nallisson Bru-

47.

no como demais membros da referida comissão, o presidente solicitou a aprovação dos

48.

demais conselheiros, não havendo objeção na composição da referida comissão formada,

49.

o presidente se responsabilizou de encaminhar por e-mail o modelo do Regimento Inter-

50.

no do Campus Caxias, ficando acordado que a comissão deverá encaminhar a todos os

51.

membros do Conselho com até 15 dias de antecedência da próxima reunião ordinária a

52.

minuta do Regimento Interno para apreciação antes da votação. A última pauta da assem-

53.

bleia a ser a ser discutida foram os 03 (três) pedidos para realização de eventos externos.

54.

O presidente descreveu sucintamente de que se tratava cada evento, sua importância e

55.

também quais seriam os impactos financeiros e sociais que poderiam gerar tanto na co-

56.

munidade escolar quanto ao público externo. Após votação, foram deferidos por unani-

57.

midade a cessão da quadra poliesportiva para a Escola Mundo Encantado e também a

58.

cessão do Auditório e de uma sala de aula para o Festival de Guarnicê Cine Vídeo, que

59.

ocorreria no mês de outubro. No entanto, foi negada a cessão do auditório para evento de

60.

Aula Coletiva e Rodas de Debates, organizada pelo Prof. Washington Rio Branco, e se-

61.

gundo o conselheiro Nivaldo, cientes dos temas polêmicos a serem debatidos neste en-

62.

contro, poderiam a vir gerar um desconforto com o nome da Instituição e a população al-

63.

cantarense. E sem mais nada a tratar, o presidente do CONDIR, Prof. Edalton Silva, fez

64.

o encerramento da assembleia, agradecendo a pre sença de todos. E eu, Emmanuelle Bor-

65.

ges, secretária Ad doc, deste Conselho, lavrei a a presente ata, que será assinada por mim,

66.

e os demais presentes. Alcântara-MA, 04 de outubro de 2019.
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