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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO

Aos três dias do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e dezesseis minutos, no 
miniauditório, sob a presidência do Senhor Leonardo de Miranda Siqueira (Diretor-Geral) do Campus Barra de São 
Francisco, ocorreu uma reunião extraordinária do Conselho de Gestão, feita por meio de convocação, com a 
presença dos seguintes membros: Richard Allen de Alvarenga (representante dos Servidores Docentes), Gabriel 
Pinto Guimarães (representante dos Coordenadores dos Cursos Técnicos), Conceição Regina Pinto de Oliveira 
(Diretora de Ensino), Telma Silva Santos de Souza (Diretora de Administração), Rozimeire Lucas Lourenço 
Machado (representantes dos Servidores Técnicos Administrativos), Herbert Aleixo (Diretor de Pesquisa, pós-
graduação e Extensão), Graciana Lima da Silva Vieira (representante dos Alunos do Curso Bacharelado em 
Administração), Vinícius Novo Gama ( representante da Coordenação do Curso Técnico em Administração), João 
Paulo Andrade Gomes ( representante da Coordenadoria Geral de Gestão de Campo), Daniel Carmo Terin ( 
representante da Coordenadoria de Tecnologia da Informação). Os membros Angelo Roberto Fiorio Custódio 
(representante da Coordenação do Curso Bacharelado em Administração), Osânia Cléia de Souza Lima 
(Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas), Maria Eduarda Rezende (representante dos Alunos dos Cursos 
Técnicos), não participaram da reunião com justificativa. O membro Heyder Vágner Ramos (representante da 
Coordenadoria de Extensão) não participou da reunião sem justificativa para a ausência. A senhora Conceição 
Regina deu início à reunião apresentando o ponto de pauta que foi discutido conforme segue: Possibilidade de 
suspensão do Curso Técnico em Administração Concomitante/Subsequente, a senhora Conceição Regina 
expôs a situação atual do curso para o ano de dois mil e vinte e três, sendo oito inscrições homologadas. O senhor 
Leonardo ressaltou que esta pauta é urgente e deve ser respondida à Proen caso o campus opte pela suspensão do 
curso. Foram levadas algumas possibilidades para o conselho tendo em vista substituir o curso em questão, tais 
como: abrir uma pós-graduação; aumentar o número de vagas do integrado em administração; técnico 
concomitante em uma área vinculada à administração; licenciatura em pedagogia ou um novo eixo integrado. Foi 
aprovado por unanimidade o encerramento do curso técnico concomitante/subsequente, sendo este substituído por 
aumento de trinta vagas no integrado em administração, dando continuidade no ponto Redistribuição de 
professor de geografia, senhor Vinícius citou a necessidade de reposição que pode ser via redistribuição, haja 

 vista que o atual professor de geografia do campus passou em um edital de remoção. Há um professor interessado 
em ser redistribuído para o campus, atualmente está no Instituto Federal do Amazonas, sendo mestre em geografia 
e encerrando o doutorado na área. Expôs a dificuldade com a atual localização que o docente se encontra e cita 
pontos positivos nas experiências profissionais dentro de Institutos Federais. Todos presentes na reunião 
aprovaram dar andamento pela via de redistribuição, na sequência foi apresentado o ponto Movimentação de 
servidores (remoções/redistribuições) senhor Leonardo informou que recebeu uma informação da Coordenadoria 
Geral de Gestão de Pessoas do campus que somente a partir do dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e três 
que poderá acontecer estas movimentações por redistribuição, informou que nos próximos dias seriam nomeados 
novos servidores para suprir as vagas advindas do último edital de remoção. A servidora Telma solicitou constar 
registro em ata que devido a realidade de teletrabalho, com alguns setores da Diretoria de Administração sem 
servidor e outras em teletrabalho integral, a sala da Coordenadoria de Serviços Auxiliares e Transportes foi 
EMPRESTADA para ser usada pelos professores Otto e Willian considerando algumas especificações de Projetos 
de Fruticultura e guarda de ferramentas e equipamentos de aulas práticas do Curso Integrado de Agricultura e o 
setor de Contabilidade foi deslocado para compartilhar a sala com o setor de Licitações e setor de Gestão de 
Contratos; a CAT vai compartilhar a sala da Execução Financeira, a qualquer tempo que for necessário o retorno 
presencial dos setores administrativos cessa o empréstimo e as salas retornam à configuração original. Seguindo 
com a pauta, foi tratado o ponto Animais do Campus, citou que o cachorro nasceu no campus e é considerado um 
animal pertencente do campus, e a cachorra apareceu recente por influência do cachorro, já os gatos existentes, 



Leonardo trouxe os animais para ajudar no controle de ratos, citou pontos positivos e negativos que os animais 
trazem para o Instituto. Senhora Telma expôs que recebeu mais pontos negativos em relação aos gatos. O Senhor 
João Paulo expressou que se continuar com os animais, devem ser castrados para evitar problemas futuros. Todos 
por unanimidade concordaram em tirar os gatos e a cachorra do campus, sendo estes levados para adoção. Sobre o 
cachorro, o conselho decidiu estipular o prazo de trinta dias para viabilizar a castração, passado este período, se 
não houver providências, será disponibilizado para adoção. Finalizado a pauta, senhor Leonardo deu continuidade 

 ao ponto Informes (visita do Reitor, REDITEC 2022), informou a visita do Reitor ao campus ainda este ano, e 
comunicou que nos dias seis ao dia onze de novembro, estará acontecendo a REDITEC (encontro dos dirigentes 
dos Institutos Federais de todo o país). Ressaltou que as passagens serão custeadas pela Reitoria e sem ônus do 
campus. O Senhor Gabriel apresentou a situação atual do laboratório de solos, onde a primeira etapa está 
concluída, e informou que ainda falta a instalação da rede hidráulica e o pedido dos equipamentos para finalização 
do laboratório. Senhor Leonardo questiona os presentes se restou alguma dúvida quanto ao discutido nesta reunião, 
não havendo nenhuma manifestação por parte dos presentes o presidente declarou a reunião encerrada às dezesseis 
horas e vinte e nove minutos. Eu, Renata Franciele da Silva Lima, lavrei a presente Ata, que após aprovação segue 
assinada por todos os presentes.
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