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Aos dezenove dias de dezembro de dois mil e dezenove, às dez horas e dez minutos, teve início a primeira
reunião do Conselho de Campus, com a presença dos seguintes membros: Antônio Adolfo Juliano Oliveira
Mendes (Diretor Geral Pro Tempore), Thaís Leite da Silva Macedo (Diretora de Administração e
Planejamento), Elisandra Dantas dos Reis (TAE-E), Otoni Jader Santana Santos (Diretor de Ensino), Ticiano
Oliveira Fernandes (TAE-D), Maria Julianny Andrade Souza (Discente), Gabriel Almeida Alcântara e
Oliveira (Egresso), Helcimar Moura de Jesus (Docente) e Carine Gama de Macedo (Discente). O Diretor
Geral Antônio Adolfo abriu a reunião apresentando a pauta do dia. O primeiro ponto a ser tratado foi a
apreciação e validação das matrizes dos cursos técnicos adotadas no Campus Euclides da Cunha, com o
objetivo de finalização da implantação do SUAP neste campus. Ficou decidido que o conselho representado
pela servidora Thaís Leite enviará um e-mail solicitando às Coordenações de Cursos os processos para
apreciação na próxima reunião deste Conselho. O segundo ponto de pauta discutido foi a antecipação do
ingresso dos estudantes aprovados no Processo Seletivo 2020 para o curso Técnico em Informática (Forma
Integrada) para o início de fevereiro de 2020. Todos os presentes emitiram suas opiniões a respeito. O
Diretor Geral Antônio Adolfo convidou o professor Danilo Santos Souza, membro da comissão que realizou
o estudo de demandas de carga horária docente, e solicitou que explicasse como se deu esse estudo e como se
encontra a situação do campus nesse sentido. Danilo esclareceu que o campus tem condições de fazer essa
antecipação, já que nosso quadro docente contempla essa mudança. Foi aberto para votação e por
unanimidade foi aprovada a antecipação do ingresso para fevereiro de 2020. No ponto de pauta “o que
ocorrer”, o Diretor Geral Antônio Adolfo colocou em discussão a aprovação do início do Curso Integrado de
Edificações também para fevereiro de 2020, tendo como prerrogativa sua aprovação pelas instâncias
superiores. Em caso de aprovação, de acordo com Adolfo, será realizado um processo seletivo através de
uma comissão designada para este fim. Foi aberto à votação, tendo oito votos a favor e um contra. Thaís
Leite solicitou que seja criado o setor do Conselho no Sei, assim como um e-mail. Ticiano comprometeu-se
em fazer as devidas solicitações para sua criação. A próxima reunião ficou agendada para o dia cinco de
fevereiro de 2020, às 16:00 horas. Não havendo mais nada a tratar, a reunião deu-se por encerrada às 12
horas e 05 minutos. Eu, Thaís Leite, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais
presentes.
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