
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS 

 CÂMPUS JATAÍ 

 
ATA DA 6ª REUNIÃO (REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA) DO CONSELHO DE CÂMPUS (CONCÂMPUS) – 

IFG – Câmpus Jataí 
 

Câmpus Jataí do Instituto Federal de Goiás 
Rua Maria Vieira Cunha, nº 775, Área Institucional 01, Residencial Flamboyant. CEP: 75804-714. Jataí – Goiás. 
Fone: (64) 3605-0800 

 

Ata da 6ª reunião, reunião extraordinária, do Conselho de Câmpus Concâmpus do 1 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – Câmpus Jataí, realizada 2 
em 19 de dezembro de 2016, com início às nove horas e 07 minutos, na Sala de 3 
Reuniões da Direção-Geral da Unidade Flamboyant do IFG/Câmpus Jataí, com a 4 
seguinte ordem do dia: Aprovação do Calendário Acadêmico 2016 (reposição). A 5 
presidente do Conselho de Câmpus, professora Mara Rúbia de Souza Rodrigues 6 
Morais, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos os membros participantes, 7 
especialmente aos conselheiros externos, Cleiva Maria Lemos de Freitas Oliveira e 8 
Cleiber Conceição de Lima.  A reunião contou com a presença dos conselheiros André 9 
Luiz Silva Pereira, Dori Rodrigues de Souza, Cleiva Maria Lemos de Freitas Oliveira, 10 
Cleiber Conceição de Lima, Elina Assis de Lima Ribeiro, Fabrício Vieira Campos, 11 
Fernanda Cândido e Silva, Lázaro Jânio Silva, Rosângela Maria Lima dos Prazeres, 12 
Sandra Abadia Ferreira, Tattiana Fernandes de Oliveira Melo, William Lázaro dos 13 
Santos, Carmencita Ferreira Silva Assis e da secretária deste Conselho, Elsa Carrijo 14 
Reis Ferreira. Justificou a ausência, o conselheiro Adriano Matheus de Freitas. Iniciando 15 
as atividades, a presidente do Conselho esclareceu que o objetivo dessa reunião 16 
extraordinária deveu-se a necessidade de aprovação do calendário de reposição 2016 e 17 
2016/2, visto que a Instituição possui cursos de regime anual e semestral. Antes de 18 
iniciar o assunto de pauta, a presidente colocou em apreciação dos conselheiros quanto 19 
à solicitação de participação do servidor Euclides Paradeda Correa, ora representando o 20 
Sinasefe, base sindical dos servidores do Câmpus, em Jataí, no sentido de contribuição 21 
à aprovação das propostas que serão apresentadas nesta reunião e que foram 22 
discutidas na última reunião com servidores, alunos e comunidade externa, ocorrida no 23 
dia 15/12/2016. Colocada a questão em votação ficou definido, por 6 (seis) votos a favor 24 
e 7 (sete) votos contrários, que não haveria necessidade de participação do 25 
representante do Sinasefe nesta reunião, uma vez que, para a maioria dos conselheiros, 26 
as sugestões definidas naquela reunião e já apreciadas pelo Conselho Departamental, 27 
seriam acatadas por este Conselho. Passou-se, então a palavra ao Chefe de 28 
Departamento que iniciou a apresentação da proposta de calendário acadêmico, já 29 
aprovada anteriormente pelo Conselho Departamental.  Entre ocupação do prédio pelo 30 
movimento estudantil e greve dos servidores, somaram-se 42 dias. No entanto, para o 31 
cumprimento do regulamento institucional que prevê 100 dias letivos por semestre e 200 32 
dias letivos anuais/18 semanas para cada semestre, sendo 18 segundas-feiras, 18 33 
terças-feiras, 18 quartas-feiras, 18 quintas-feiras e 18 sextas-feiras, foi utilizado um total 34 
de 48 dias, considerando-se alguns sábados para a obtenção deste total e ainda 35 
considerando todos os sábados como dias letivos, que conforme instrumentos 36 
normativos baseados na legislação educacional interna e externa que regem a 37 
organização do calendário acadêmico, podem ser utilizados para reposição de aulas, 38 
aulas práticas e projetos de pesquisa e extensão. A partir do retorno do período de 39 
adesão ao movimento de greve dos servidores, dia 14/12/2016, definiu-se pela divisão 40 
do período de férias, no sentido de minimizar os impactos causados às atividades 41 
acadêmicas, ficando, assim, 15 dias em janeiro, de 02/01/17 até 16/01/2017  e  15 dias 42 
a partir de março, de 22/03/2017 até 05/04/2017. Após o primeiro período de férias, e 43 
retorno das atividades em 17 de janeiro de 2017, o quarto bimestre, referente aos 44 
cursos anuais, seguirá até o seu encerramento no dia 16 de março de 2017, bem como 45 
o semestre 2016/2, referente aos cursos semestrais. Ficará, para fechamento de notas 46 
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no sistema e conselho de análise, o período de 17  a   21 de março, e logo após, do dia 47 
22 de março a 05 de abril, o segundo período de férias. Em atendimento à solicitação de 48 
uma conselheira, a presidente do conselho fez uma explanação sobre as reivindicações 49 
que foram pautas do movimento dos estudantes secundaristas, e que motivaram a 50 
ocupação da Unidade Flamboyant, do Câmpus jataí. Ainda sobre este assunto, a 51 
presidente comunicou que após o retorno às aulas, a Direção-Geral convidará alunos e 52 
pais de alunos para uma reunião, no sentido de esclarecimentos e orientações. Salvo 53 
uma abstenção, a proposta de calendário foi aprovada pelos conselheiros.  A seguir, a 54 
presidente encerrou a reunião às 10 horas e quarenta minutos e, para registro dos 55 
assuntos tratados, eu, Elsa Carrijo Reis Ferreira, lavrei a presente ata que, após ser lida 56 
e aprovada, segue assinada por mim e pelos demais membros deste Conselho. 57 


