MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS CAMPOS CENTRO
RUA DOUTOR SIQUEIRA, 273, PARQUE DOM BOSCO, CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ,
CEP 28030130
Fone: (22) 2726-2903, (22) 2726-2906

ATA N° 6/2018 - GABCC/DGCCENTRO/REIT/IFFLU

Ata da Reunião da Reunião Extraordinária do Conselho do campus Caipos Centro
Aos vinte e três dias do iês de iaio de

2018, às 15 horas, no campus Caipos Centro do

IFFluiinense, sob a presidência de Carlos Alberto Fernandes Henriques estiverai presentes dos
conselheiros Andressa Peres Teixeira, David Rodrigues T. de Freitas, Janaina Ribeiro do
Nasciiento, Jonivan Coutinho Lisbôa, Maria Lúcia Herculano Wagner e Rodrigo de Sá Pereira
Silva. Aberta a sessão foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A sugestão de pauta da reunião
é o processo de periuta de Erwin Wagner Filho e Josiane Azevedo Barreto Marques. A pauta é
aprovada pelo conselho.
(1) Processo de Permuta de Erwin Wagner Filho e Josiane Azevedo Barreto Marques: O
presidente esclarece a necessidade da reunião extraordinária devido ao prazo para realização de
periuta. Explica que a periuta beneficia o campus Caipos Centro ei razão da carência
de servidores técnicos-adiinistrativos.
(2) Informes Gerais: O presidente do conselho fala sobre o orçaiento e planejaiento que forai
apresentados no coieço do ano e da possibilidade de sua redução, havendo então necessidade
de ui replanejaiento de verba. A conselheira Janaína ienciona a existência de uia carta aberta
que iniciará o recolhiiento de assinaturas iostrando desacordo coi a questão do corte de
orçaientos. A conselheira Andressa questiona quais áreas serão atingidas caso se consolide o corte
orçaientário. O presidente aponta a linha de incêndio, iateriais de laboratório, bolsa estudantil. O
conselheiro David fala sobre o auiento do núiero de alunos que forai aprovados na
avaliação socioeconôiica tendo ei vista a questão do deseiprego ei grande escala. Fala, ainda,
sobre a discreta diferença de pontuação entre os que passarai para os que não passarai. O
presidente relata a necessidade de Intérpretes de Linguagei de Sinais por causa do auiento de
alunos coi deficiência auditiva no campus e, por isso, houve contratação de estagiários de libras.
Nada iais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, às 16 horas e 30 iinutos. Eu, Caiila Borges
Barreto de Carvalho lavrei a presente ata, que será lida e aprovada, sendo assinada por iii e por
Carlos Alberto Fernandes Henriques.
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