
Ata da Assembleia Geral dos discentes do IFBA – campus Ilhéus. Aos dezoito 

dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta e nove 

minutos, reúnem-se os discentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – campus Ilhéus em Assembleia Geral Extraordinária, sob 

a presidência do aluno Cristian Rosário. A assembleia se inicia com uma 

palavra de incentivo do Diretor Geral Thiago Nascimento Barbosa. Em seguida, 

o presidente Cristian chama para compor a mesa o professor Fagner de Lima 

Delazari e os alunos Lucas Vinícius Rodrigues, Leonardo dos Santos Vaz e 

Augusto Dias Gouveia de Deus. Logo após, o professor Fagner dá uma palavra 

motivadora, seguido pelo aluno Lucas, que discorre sobre o que é Grêmio 

Estudantil e seu papel. O aluno Leonardo dá continuidade a fala de Lucas e 

ressalta a importância do Grêmio. É realizada uma rodada de perguntas, e, em 

seguida, passa-se a um segundo momento com a leitura parcial do antigo 

estatuto do Grêmio Estudantil. É feita, também, a leitura e discussão das 

sugestões de alterações no estatuto. São postas em votação e aprovadas: a 

reativação do Grêmio, a mudança de nome do Grêmio de Jorge Amado para 

Costa do Cacau, a mudança do nome de Coordenador de Diurno e 

Coordenador de Noturno para ..., a criação dos cargos do Coordenador de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, Representantes dos Egressos, Representação 

dos Docentes e Representante Jurídico, a mudança da faixa etária mínima 

para candidato a Cordenador geral. São postas em votação e recusadas: a 

criação dos cargos de Representante dos Pais e de Representantes da Gestão 

e a mudança da duração do mandato de um ano para dois anos. Nada mais 

havendo a tratar, encerra-se a reunião. E para constar, eu, Augusto Gouveia, 

lavro dato e assino a presente ata. Ilhéus, 18 de abril de 2018. Augusto Dias 

Gouveia de Deus. 


