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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONCÂMPUS, REALIZADA NO DIA 1 

ONZE DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZESSEIS – CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS. 2 

Aos onze dias do mês de março, às dez horas e trinta minutos, na sala da Direção-Geral, do 3 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Cidade de Goiás, 4 

realizou-se a reunião extraordinária do Conselho do Câmpus, que foi presidida pela diretora-5 

geral, Lisandra Lavoura Carvalho Passos, e contou com a presença dos membros eleitos do 6 

Concâmpus identificados na lista de presença anexada a esta ata. Pauta da reunião: assistência 7 

estudantil. Foi explicado que houve um trabalho de divulgação dos cursos de ensino médio 8 

em assentamentos da região. Como resultado, onze jovens aprovados e matriculados nos 9 

cursos são advindos desses locais, no entorno da cidade. Em razão da falta de transporte para 10 

trazer os estudantes para o câmpus, em fevereiro, os pais se mobilizaram e solicitaram à 11 

Prefeitura que disponibilizasse ônibus para fazer o trajeto assentamento–Câmpus Cidade de 12 

Goiás, já que para o percurso da volta há um ônibus, Caminhos da Escola, disponível. A 13 

Prefeitura alegou não ter condições de assumir o compromisso, mas que poderia contribuir 14 

com o combustível, caso o IFG utilizasse o próprio ônibus para ir buscar esses alunos. Na 15 

ocasião, a diretora Lisandra deixou claro que o IFG não tem licença para fazer transporte 16 

escolar e que o ônibus institucional não se destina a esse propósito. Os pais, então, 17 

procuraram o Ministério Público e o Conselho Tutelar para que interviessem junto à 18 

Prefeitura, mas não obtiveram resultado, a não ser que a Prefeitura garantirá o retorno dos 19 

alunos para suas casas, nos assentamentos. O câmpus solicitou, à Pró-Reitoria de Extensão 20 

(Proex), oito ou nove bolsas de transporte. Porém, esse documento gera um conflito com os 21 

outros câmpus, que têm a mesma necessidade, pois não haveria uma solução igualitária para 22 

todos. O Reitor, professor Jerônimo, recebeu os pais por ocasião da formatura dos terceiros 23 

anos. Diante das solicitações, explicou, também, que era impossível utilizar o ônibus com a 24 

finalidade informada. A secretária de Cultura, professora Ângela, conseguiu um transporte 25 

para trazer os alunos às sete horas da manhã; porém, isso teria um custo de duzentos e 26 

sessenta reais por aluno, valor com o qual os pais não podem arcar. Além disso, há os alunos 27 

do ensino superior, que estão tentando, desde dois mil e quinze, resolver a questão de moradia 28 

junto à Proex. Diante desses fatos, a proposta de encaminhamento para o Concâmpus é a de 29 

dispor de quinze mil e seiscentos reais, remanejados do LOA/2016, em virtude de a mudança 30 

para a nova sede ter sido adiada, com o objetivo de oferecer auxílio a nove alunos do ensino 31 

médio técnico integral e a quatro alunos dos cursos superiores, o que totaliza treze auxílios, no 32 

valor de cento e vinte reais cada. Nas considerações para a votação, argumentou-se ser 33 
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imperativo que o IFG se responsabilizasse por essas questões de auxílio estudantil porque a 34 

instituição se encontra em uma região com o maior número de assentados do país e não 35 

desenvolveu uma política para eles. Os membros do Concâmpus aprovaram por unanimidade 36 

a proposta de oferecer esses treze auxílios por meio de edital aberto a qualquer aluno, mas 37 

com critérios de seleção socioeconômica e de análise de uso de transporte (para o ensino 38 

médio) e de moradia (para o curso superior). Além disso, foi eleita uma comissão, formada 39 

pelos servidores Cláudia, Lucas e Cipriano, com a finalidade de redigir um documento sobre a 40 

ausência de políticas de auxílio estudantil, o qual será analisado na próxima reunião do 41 

Concâmpus e encaminhado para Reitor e Pró-Reitorias. Terminada essa pauta, votou-se a 42 

permanência da servidora Luciana, que deixou a Coordenação de Recursos Humanos, 43 

portanto não é mais membro nato. Os membros do Conselho avaliaram que é importante a 44 

presença de um servidor do RH, por isso votaram a favor da permanência dessa servidora nas 45 

reuniões. Em seguida, agendou-se, para o dia trinta e um de março de dois mil e dezesseis, às 46 

dez horas, a próxima reunião do Concâmpus, com as pautas: Política Estudantil; Divulgação 47 

do Concâmpus; Aprovação do Calendário Acadêmico; Comissão de Gestão de Pessoas; 48 

Acessibilidade; Aprovação do Regulamento do Laboratório de Ciências. A reunião foi 49 

encerrada às onze horas e trinta e cinco minutos. Sem nada mais a acrescentar, segue a ata 50 

assinada por mim, Luzia Mara Pires Guasco, e por todos os presentes. Luzia Mara Pires 51 

Guasco (secretária) _____________________________________________________; 52 

Lisandra Lavoura Carvalho Passos ______________________________________________; 53 

Andréia Missias Andrade de Carvalho ___________________________________________; 54 

Carlos Cipriano Gomes Júnior __________________________________________________; 55 

Cláudia do Amaral Trindade ___________________________________________________; 56 

Cristiano José da Silva ________________________________________________________; 57 

José Nerivaldo Pimenta da Silva ________________________________________________; 58 

Lucas Manoel Andrade _______________________________________________________; 59 

Maurício Oliveira Lino _______________________________________________________; 60 

Simone Barros do Amaral _____________________________________________________. 61 


