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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES

DO INSTITUTO FEDERAL BAIANO

Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às nove horas, na sala de reuniões do

Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Reitoria, localizada na Av. Araújo Pinho, nº39 - Canela - Salvador - BA ,

reuniram-se: o  Senhor Geovane Barbosa do Nascimento,  Reitor, o  Senhor Aécio José Araújo Passos

Duarte,  Diretor-Geral do Campus Senhor do Bonfim, a Senhora Camila Lima Santana e Santana, Pró-

Reitora de Ensino; o Senhor Gessionei da S. Santana,  Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação Substituto; o

Senhor Euro Oliveira de Araújo, Diretor Pró-Tempore do Campus Uruçuca; o Senhor Francisco Harley

de Oliveira Mendonça,  Diretor  Pró-Tempore  do Campus Valença;  o  Senhor  Roberto Carlos  Santana

Lima, Diretor do Campus Guanambi; o Senhor José Renato Oliveira Mascarenhas, Diretor Pró-Tempore

do  Campus Alagoinhas; o Senhor José Virolli  Chaves,  Pró-Reitor de Planejamento e Administração;  a

Senhora Kelly Cristina Brito de Jesus, Diretora Pró-Tempore do Campus Serrinha; a Senhora Lizziane

da  Silva  Argolo,  Diretora  Pró-Tempore do  Campus Itapetinga;  a  Senhora  Manoela  Falcon  Silveira,

Diretora Pró-Tempore do Campus Governador Mangabeira, o Senhor Marcelito Trindade Almeida, Diretor

Pró-Tempore do  Campus Teixeira de Freitas; o Senhor Nelson Vieira da Silva Filho,  Diretor-Geral do

Campus Santa Inês; o Senhor Osvaldo Santos de Brito,  Diretor-Geral do  Campus Catu; a  Senhora Rita

Vieira Garcia, Pró-Reitora de Extensão; o Senhor  Aldemário Borges de Santana,  Diretor Substituto  de

Gestão de Pessoas; o Senhor Saulo Leal dos Santos, Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação; o

Senhor Diogo Soares de Melo Magalhães, Diretor Orçamentário;  o Senhor Sílvio Pereira Góis,  Diretor

Pró-Tempore do  Campus Itaberaba;  o Senhor Ariomar Rodrigues dos Santos, Diretor  Pró-Tempore  do

Campus Bom Jesus da Lapa, a Senhora Caroline Tourinho Matos, Chefe do Núcleo de Ingresso, para tratar

dos seguintes  Pontos de Pauta:  a) Informes Essenciais.  b) Processo Seletivo 2016.  c) Implantação dos

Conselhos Administrativos dos  Campi.  d) Política Institucional de Capacitação dos Servidores.  e) Política

Institucional  de  Assistência  Estudantil.  f)  Afastamento  de  Técnicos  Administrativos  para  Mestrado  e

Doutorado. g) Execução Orçamentária 2015. h) Orçamento 2016. i) Plano de Expansão de Novos Cursos. j)

O que ocorrer. O Reitor Geovane Barbosa do Nascimento,  iniciou os trabalhos saudando a  todos(as),

verificando quórum mínimo e justificando a ausência da Pró - Reitora de Ensino Camila Santana no turno da
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manhã, pois ficou na Reitoria recepcionando os servidores que estão em reunião do Processo Seletivo e

solicitou  que  o  ponto  de  pauta  referente  ao  item B fosse  tratado  no  turno  da  tarde,  pois  terá  maiores

informações sobre a reunião. Informou que há necessidade de dialogar e  busca um processo seletivo mais

democrático  e  inclusivo.  Também justificou  a  ausência  do  Diretor  Pró  Tempore  de  Xique-Xique  Profº

Carlindo. Informou que teve audiência com o Governador e Secretário de Educação sobre a regularização

dos imóveis que pertencem ao Estado, contextualizando a história do IF Baiano, e que politicamente há um

posicionamento favorável. ITEM A) Informes Essenciais: O Reitor Geovane informou que participará da

Reunião do CONIF. Salientou que atualmente o IF Baiano é o Instituto que dispõe do menor número de

funções e cargos. Disse que todos os cargos de técnico - administrativos estão sendo utilizados no concurso.

Que há um pedido do IF Baiano em relação ao remanejamento de cerca de trinta cargos não utilizados,

dentre estes estão os seis cargos de comandante de lancha. Tem destacado no CONIF que os institutos de

origem agrícola tem questões peculiares, por isso a estrutura tem que ser diferenciada, necessitando que os

quadros de servidores e terceirizados sejam maiores. Salientou que o CONIF deve lutar para garantir um

modelo coerente para o funcionamento da rede e que não aceita o IF Baiano ter uma quantidade de FG's e

CD's menor que outros institutos. Salientou que um dos pontos de pauta do CONIF é sobre cargos e funções.

Informou também que retirou duas CD's da Reitoria para o Campus de Serrinha, que foi nomeada a Diretora

do Campus, além dos Diretores Administrativo e Acadêmico. Falou sobre a audiência pública do estudo de

demanda para oferta de curso do  Campus, onde a comunidade se fez presente, destacando que o  Campus

Serrinha  já  nasce  com  PROEJA,  cursos  técnicos  de  nível  médio  integrado  e  subsequente,  tecnólogo,

licenciatura e duas especializações, que funcionará manhã, tarde e noite. Que não há orçamento na LOA no

Campus Serrinha,  pois  o  Campus ainda  não  foi  inaugurado,  mas  acredita  que  até  o  final  do  ano  será

apresentada toda documentação para o MEC, e confia no que foi acordado com a SETEC seja honrado.

Informou que haverá Edital de Remoção específico para o Campus Serrinha, antes do concurso público e o

que não for contemplado no edital  de  remoção será  contemplado no concurso público.  Sobre Concurso

Público a empresa já foi contrata e que a comissão está dialogando para elaboração do edital, informou que a

servidora Caroline que faz parte da comissão apresentará, no turno da tarde, a relação das vagas providas e

em provimento, considerando as descrições dos cargos, quanto de técnico assim como docente para serem

analisados. Informou que solicitou aos  Campi o levantamento do uso das residências para servidores e se

tivessem regulamentos que encaminhassem, pois montará uma comissão para analisar esses documentos e

fazer uma nova regulamentação com abrangência em todo instituto, chamou atenção para que a utilização

das  mesmas  não  se  tornem  vitalícias.  Ressaltou  a  importância  dessas  residências  para  os  Campi  e

Comunidade Acadêmica e que constituirá uma comissão com finalidade de analisar e regulamentar o uso das

residências,  cabendo  a  engenharia  verificar  a  infraestrutura.  O  Professor  Aécio  informou  que  tem um

processo do STU/Brasília que regulamenta e que não existe um regulamento interno elaborado. Porém, na

gestão anterior foi solicitado esse processo mas não foi localizado e que tentará localizar para encaminhar. O

Reitor  Geovane  informou  que  solicitou  aos  Campi o  levantamento  de  equipamentos  dos  laboratórios,

quantitativo/capacidade das salas e acervo bibliográfico. Falou que há possibilidade a partir de 2016 dos

cursos  técnicos  de  nível  médio  serem  avaliados.  O  Professor  Aécio  relatou  alguns  problemas  após  a

aquisição  dos  equipamentos  e  alertou  com  relação  a  falta  de  infraestrutura  adequada  para  alocar
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determinados equipamentos, bem como a ausência de mão de obra qualificada para operar os mesmos, que

deve criar regras e priorizar a compra de equipamentos para aulas, que observa que tem adquirido vários

equipamentos focando na linha de pesquisa. O Professor Nelson chamou atenção para o grande o número de

aquisições de equipamentos iguais e a possibilidade de se adquirir laboratórios que atendam várias áreas.

Disse que é preciso entender que a instituição precisa comprar equipamentos que atendam minimamente as

atividades pedagógicas dos cursos e que os equipamentos para pesquisa devem ser adquiridos com recursos,

em sua grande maioria, de projetos submetidos a agência de fomento. O Reitor Geovane disse, sob o ponto

de vista das obrigações, que o professor que solicita o equipamento é responsável, e precisa ser capacitado,

disse que é necessário manter o tripé de pesquisa,  ensino e extensão, informando que a maior parte do

orçamento é para custeio. Solicitou que os Diretores informassem quantos equipamentos estão nos Campi

sem utilização e justificar o porquê da não utilização e quais providências foram tomadas. O Professor  Aécio

disse que o professor não quer se responsabilizar por equipamento, que vários professores utilizam, que o

Campus está  com grave  risco  de  ser  penalizado  por  falta  de  uso  desses  equipamentos.  Salientou  que

comprará  equipamentos  quando tiver  professor,  que  se  responsabilize  pelo  mesmo ou equipamentos  de

utilização comum a todos. O Professor  Ariomar  relatou que Guanambi tem um exemplo muito bom em

relação a utilização de equipamentos. O Reitor Geovane disse que é importante priorizar o que vai comprar.

O Professor Roberto explicou como funciona a rotina dos laboratórios em Guanambi. A Professora Manoela

disse  que  no  Campus Governador  Mangabeira  foi  feito  levantamento  do  espaço  para  aquisição  dos

equipamentos, sobre a disponibilidade de ter servidores capacitados para utilização dos mesmos. O Professor

Osvaldo ressaltou a necessidade de ter cuidado em aquisição dos equipamentos e perguntou qual seria a

possibilidade de compartilhar alguns equipamentos entre  Campi e se realmente seria viável. Falou sobre a

importância da empresa instalar os equipamentos, de capacitar os servidores para manuseá-los e observar a

avaliação dos cursos. O Reitor Geovane disse que como gestores cabe dar condições de trabalho para os

professores.  O  Srº. Silvio falou  da  importância  de  aquisição  de  equipamento  ter  aderência  ao  projeto

pedagógico do curso. O Reitor Geovane disse que o Diretor do Campus tem que verificar a maneira como

esses equipamentos estão sendo adquiridos. Falou que não há dúvida em relação a desenvolver atividade de

pesquisa  e  extensão  no  Campus  e  a  importância  de  observar  as  atividades  finalísticas  e  acompanhar  a

utilização desses equipamentos. Ressaltou a importância das atividades práticas e não ficar só na sala de

aula. O Professor  Osvaldo convidou todos para participar da 11º Semana da Biblioteca que acontecerá no

período 22 a 24 de setembro no  Campus Catu. O Professor Gessionei  informou sobre a chamada interna

PROPES nº 4 (Programa Primeiros Projetos). Clamou apoio dos  Campi em relação aos programas de pós

-graduação,  destacando o  mestrado do Campus  Guanambi,  falando das  dificuldades  apresentadas  e  das

consequências para o programa, caso as mesmas não sejam sanadas a tempo. Informou sobre a MIC que

acontecerá em novembro na cidade de Ilhéus em parceria com a ExpoINDI Bahia. O Reitor Geovane falou

sobre o Ofício 22/2015 referente à demanda da FINEP, destacando que apenas os Campi Valença, Itapetinga

e Bom Jesus da Lapa responderam. Solicitou que a PROPES verificasse com os  Campi essa demanda e

engajamento dos mesmos. A Professora  Manoela solicitou que o ofício encaminhado pela PROPES aos

diretores, copiasse o coordenador de pesquisa, pois o coordenador do Campus Mangabeira tem dificuldade

em obter informações básicas junto a PROPES. O Reitor Geovane disse que tem solicitado aos Pró-Reitores
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mais diálogo com os coordenadores dos  Campi,  referente aos editais, ressaltando que tem editais que são

regras do CNPQ e não do instituto, e que a comunicação seja a melhor possível. Salientou que algumas ações

serão colocadas em audiência pública para dar maior legitimidade e participação dos servidores no processo.

Disse  que  somos  instituto  e  que  é  preciso  se  unir.  Se  sente  muito  triste  quando  vê  o  TCU fazer  um

documento muito bem elaborado falando sobre evasão, uma vez que o instituto tem técnicos e docentes

qualificados e infraestrutura, vê que o maior gargalo hoje é a comunicação. Tem buscado solucionar essa

situação  se  reunindo com maior  frequência  com os  Pró-Reitores,  ressaltou  que  é  preciso  se  comunicar

melhor para superar essas questões, porém, depende do apoio e compromisso de todos. ITEM B) Processo

Seletivo: o item será tratado no turno da tarde. ITEM C) Implantação dos Conselhos Administrativos dos

Campi.  O Reitor  Geovane  informou  que  alguns  Campi iniciaram a  elaboração  do  regimento  e  outros

encaminharam  justificativa  pelo  qual  não  tinham  elaborado.  Solicitou  a  Diretora  Kelly  Cristina  que

analisasse as minutas dos Campus Valença e Uruçuca, posteriormente, compartilhasse com os demais Campi.

A Diretora  Kelly Cristiana salientou que no Regimento Geral  do IF Baiano consta  a  regularização do

Conselho  ADM dos  Campi,  independentemente  do Regimento  Interno  do  IF Baiano ou do  Campus.  A

Professora Manoela disse que existe o conselho do Campus Governador Mangabeira e justificou o motivo

pelo qual não houve convocação dos membros. O Professor  Aécio  questionou se não haveria necessidade

para o funcionamento do Conselho ter o Regimento do Campus. A Diretora  Kelly disse que precisará do

Regimento dos Campi, mas vale ponderar as competências do CONAD que já constam no Regimento Geral.

Disse  também que  a  comissão  está  com o  organograma  elaborado para  apresentar  ao  Reitor.  O  Reitor

Geovane disse  que  após o Colégio  de  Dirigentes  analisar  o  documento,  será  encaminhado à  audiência

pública e que as contribuições serão consolidadas pela comissão e posteriormente apresentará ao CONSUP.

Encaminhamento: A Diretora  Kelly  verificará, a priori, as contribuições das minutas e socializará com os

diretores,  a  partir  da  análise  e  adequação  do  cronograma  de  acordo  ao  calendário  do  Campus,

posteriormente,  o  processo  para  a  composição  do  CONAD.  ITEM  D)  Política  Institucional  de

Capacitação dos Servidores: O Reitor  Geovane explicou como era feita a distribuição dos orçamentos

anteriormente e  a importância  de institucionalizar  os recursos.  Falou sobre  o convênio com ENAP,  que

haveria possibilidade de fazer convênio com a ESAF, apoio aos servidores a se capacitarem para o banco de

Servidor Multiplicador. Informou que a CIS e a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) estão dialogando para

consolidar o apoio a essa Política. Serão destinados 2% do orçamento para a capacitação dos servidores e

apresentou como serão utilizados e distribuídos os recursos. Disse que os servidores serão capacitados de

forma equitativa e proporcional entre Reitoria e Campi. Disse também que não haverá devolução de recursos

e  pediu  o  apoio  de  todos.  Informou  que  o  Plano  Anual  de  Capacitação  foi  elaborado  com  base  no

levantamento feito pela DGP e que os cursos estão sendo ofertados com base nesse levantamento. Salientou

sobre a importância de utilizar todo o recurso de acordo com sua finalidade. O Diretor  Aécio  disse que é

importante esclarecer que o percentual destinado para Capacitação é para toda logística, que vai desde a

contratação à capacitação.  O Reitor  Geovane apresentou através de planilhas os recursos estimados por

curso, pessoa, inclusão de curso, diária e passagens. A Diretora Kelly Cristina perguntou quem avaliará as

demandas de cada  Campus. O Reitor  Geovane  diz que será a DGP e os Diretores dos  Campi. A Diretora

Kelly Cristina falou da necessidade da Política Institucional no âmbito do IF Baiano e da regulamentação. A
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Professora  Liziane perguntou  sobre  as  demandas  externas  dos  cursos  que  não  estão  vinculados  aos

convênios. O Reitor  Geovane  informou que haverá um percentual para demandas externas. O Professor

Nelson disse que as demandas têm que estar alinhadas ao PDI. O Professor Osvaldo salientou a necessidade

de regulamentação dos prazos para  afastamentos e relatou situações  que aconteceram no Campus Catu.

ITEM E) Política Institucional (fortalecer o instituto) de Assistência Estudantil:  O Reitor  Geovane

apresentou através de slides, tecendo desde o histórico e as conquistas da Assistência Estudantil a evolução

no período de 2013 a 2015 e as iniciativas da Assistência Estudantil no IF Baiano, detalhando a composição

da matriz Orçamentária – Assistência Estudantil, estimativas de despesas, estimativa de custo residencial

estudantil para 300 EVSE (Estudante Vulnerabilidade Socioeconômica) e as ações. O Professor  Marcelito

perguntou como é calculado o valor por aluno. O Reitor Geovane explicou que envolve inúmeras variáveis:

IDH, nº de estudantes,  tipo de curso,  RIP.  Ressaltou que a intenção não é centralizar os recursos e sim

institucionalizar.  O Professor  Aécio  disse que, além da projeção que está sendo feita é preciso fazer um

estudo da real evasão, para que os dados sejam mais reais possíveis. O Reitor Geovane disse que o estudo

pode ser feito. Falou que os editais não serão mais amarrados ao orçamento, que será feito o edital e a

medida que tiver orçamento será feita a distribuição, conforme classificação. Informou que as planilhas serão

encaminhadas  para  os(as)  Diretores(as)  fazerem  as  simulações,  quando  a  equipe  montar  o  edital  será

dialogado, dessa forma ficará claro a distribuição do orçamento, e após definir os valores e os editais, serão

descentralizados os recursos para os Campi. O Reitor Geovane pediu à servidora Caroline que apresentasse a

planilha com o quadro de vagas providas e em provimentos para docentes por área e Campus. O Professor

Marcelito questionou  sobre  a  vaga  para  docente  em Educação  Física  ser  preenchida  por  um servidor

redistribuído e informou que não teve conhecimento dos trâmites dessa redistribuição. O Professor Nelson

falou que o servidor está lotado no  Campus Santa Inês em Colaboração Técnica. O Professor  Marcelito

disse  que  discordava  da  redistribuição  porque  em  um  curto  espaço  de  tempo  o  mesmo  servidor  foi

redistribuído do IF Baiano  Campus  Santa Inês para o IFES, retornou em colaboração técnica para o IF

Baiano Campus Santa Inês e outra vez estava sendo redistribuído do IFES para o IF Baiano que ao seu ver

caracterizava favorecimento. E que devido à instabilidade do servidor achava que seria mais prudente a vaga

ser disponibilizada para concurso como estava previsto pois assim candidatos da região poderiam concorrer

já que existe um curso da área de Educação Física no município. O Professor Geovane disse que não garante

que a vaga seja preenchida por um candidato da região, visto que são inscritos candidatos de todo Brasil e

salientou que a solicitação sobre pedido de redistribuição está sendo avaliada. Deixando claro que na sua

gestão não há privilégios e nem perseguição. O Professor  Osvaldo achou que o edital é mais democrático

para as remoções - redistribuição. O Professor Ariomar concordou com a remoção para o Campus Uruçuca

do servidor Otalmir da Rocha. O Professor José Renato disponibilizou a vaga de técnico em agropecuária do

Campus Alagoinhas para o  Campus Serrinha e parabenizou Caroline pelo trabalho.  ITEM B) Processo

Seletivo 2016. A Professora Camila disse que três Campi questionaram sobre o modelo do processo seletivo.

Informou que todos os questionamentos levantados não resolviam as questões cruciais. Pediu apoio para o

processo  ser  um  sucesso.  Ressaltou  a  importância  da  entrega  dos  documentos  no  prazo.  O  Professor

Marcelito relatou a situação em Medeiros Neto, que teve dificuldade na hora da inscrição. A Professora

Camila disse  que  a  DGTI está  solucionando o problema.  A Diretora   Kelly disse  que  a  prova é  mais
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excludente  que  essas  novas  propostas.  O  Professor  Nelson  enfatizou  sobre  o  PROEJA,  fez  algumas

considerações sobre o Edital e disse que não difere dos editais anteriores, que é preciso discutir esse formato

de seleção. O Reitor Geovane disse que infelizmente não temos vagas para todos, que a prova é cada vez

mais excludente. Relatou sobre a situação de Uruçuca, disse ser favorável que as vagas do processo Seletivo

seja 70% para escola pública e 30% para ampla concorrência e que o Proeja é um público específico. A

Professora Lizziane leu os questionamentos da Diretoria Acadêmica do Campus Itapetinga encaminhado à

Comissão do Processo Seletivo.  A Professora  Camila  respondeu aos questionamentos. O Profº  Roberto

disse que é necessário ampliar a discussão e que a entrevista deveria constar. A Professora Camila disse que

foi desconsiderada a entrevista por causa da abrangência. Informou que no formulário de inscrição é possível

saber de onde o candidato é. Falou sobre o questionário socioeconômico ser obrigatório na inscrição, que

nesse questionário está sendo discutido a possibilidade de incluir perguntas que poderão suprir a entrevista e

pontuar no processo. O Professor  Osvaldo  falou que o tempo foi curto para orientar os estudantes e se

houvesse demora na divulgação iria  dificultar o trabalho, que tem coisas a serem definidas o mais rápido

possível,  percebeu que houve diminuição do número de estudantes concorrendo aos processos seletivos.

Salientou a importância de tornar os cursos interessantes para os nossos estudantes. A Professora  Camila

disse que a ASCOM está elaborando  o material de divulgação e serão encaminhados aos  Campi o mais

rápido possível.  O Professor  Áecio disse  que para  manter  o  perfil  profissionalizante  é  preciso mudar  a

maneira do processo seletivo. O Reitor  Geovane disse que acredita que esse novo processo dará certo. A

Professora  Camila disse  que  a  comissão  fará  uma  avaliação  do  resultado  desse  processo  seletivo.  O

Professor Ariomar falou da importância de pensar como instituto e da oferta de curso para comunidade. F)

Afastamento de Técnico - administrativos para Mestrado e Doutorado  O Reitor  Geovane  disse que

solicitará  apoio  da  CIS  e  DGP para  minutar  e  estabelecer  os  critérios  para  esses  afastamentos.  Havia

solicitado  aos  Diretores  informações  sobre  os  técnico-administrativos  que  estão  em  capacitação.  Que

inicialmente o percentual destinado será de 1,5%, por causa do impacto orçamentário. Solicitará a CIS e a

CPPD  para  analisar  os  processos  referentes  aos  afastamentos.  Chamou  atenção  para  que  não  haja

comprometimento das atividades nos  Campi  quando houver afastamento de servidores. Solicitou que haja

compreensão dos servidores principalmente na situação em que exista um único servidor no setor. I) Plano

de Expansão de Novos Cursos:  O Professor  Geovane falou da importância de analisar  os critérios de

abertura de um curso, principalmente para não precarizar o curso. Salientou que para abrir um curso será

necessário  infraestrutura, vagas garantidas e o cumprimento do TAM. A PROEN analisará a necessidade de

cada Campus para garantir o bom funcionamento e será apresentado no colégio de Dirigentes. Ressaltou que

expansão de novos cursos depende do estudo da carga horária docente, do estudo dos cursos existentes de

acordo com verticalização e da infraestrutura do Campus. Parabenizou a comissão que elaborou o Relatório

de Acessibilidade, destacou que foi encaminhado aos diretores, mas há necessidade de discutir e que deverão

tratar como prioridade.  Em seguida, leu o ofício referente a adequação dos contratos de terceirização no

âmbito do IF Baiano que será encaminhado aos diretores dos Campi, Procuradoria, AUDIN e a PROPLAN.

H)  Orçamento  2016:  O Pró-Reitor  de  Planejamento  José  Virolli apresentou  a  metodologia  da  Matriz

Orçamentária, as considerações e ajustes de negociações e explicou o motivo pelo qual o orçamento de 2016

será  menor  que  2015.  Salientou  que  os  valores  apresentados  na  matriz  é  o  que  o  Campus receberá.
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Encaminhará a planilha para os diretores dos Campi. O Reitor Geovane disse que em 2014 teve mais de 20%

de contingenciamento e que muitas coisas mudaram na SETEC. Lembrou que o orçamento de 2016, tem

como base o 1º semestre de 2015 e 2º semestre de 2014 e que o orçamento de 2017, tem como base o 2º

semestre de 2015 e 1º semestre de 2016. G) Execução Orçamentária 2015: O Pró- Reitor de Planejamento

José Virolli apresentou os dados da execução Orçamentária de cada Campus, através dos percentuais/valores

recebidos, executados, liquidados e empenhados. O Reitor Geovane chamou atenção sobre a importância de

executar o orçamento destinado de acordo com o planejamento. Informou da necessidade de ser feito um

esforço para empenhar o orçamento até 13 de outubro, pois corre o risco de contingenciamento no limite

orçamentário,  e  o  Campus que tiver  dificuldade deverá  informar,  pois,  se  tiver  contingenciamento após

outubro, não haverá possibilidade de empenhar. Solicitou a Diogo que acompanhasse essa demanda.  J) O

que Ocorrer.  Não houve  ponto  a  tratar  nesse  item.  Nada  mais  havendo a  registrar,  o  Reitor Geovane

declarou por encerrada a reunião e solicitou que fosse lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, será

assinada  por  mim,  Viviane  Santana  Menezes,  pelos  membros  do  Colégio  de  Dirigentes  e  demais

participantes.

_________________________________________
Aécio José Araújo Passos Duarte

_________________________________________
Geovane Barbosa do Nascimento

_________________________________________
Aldemário Borges de Santana

_________________________________________
Kelly Cristina Brito de Jesus

_________________________________________
Ariomar  Rodrigues dos Santos

_________________________________________
Lizziane da Silva Argolo

_________________________________________
Camila Lima Santana e Santana

_________________________________________
Manoela Falcon Silveira

_________________________________________
Caroline Tourinho Matos

_________________________________________
Marcelito Trindade Almeida

_________________________________________
Diogo Soares de Melo Magalhães

_________________________________________
Nelson Vieira da Silva Filho

_________________________________________
Euro Oliveira de Araújo

_________________________________________
Osvaldo Santos de Brito

_________________________________________
Francisco Harley de O. Mendonça

_________________________________________
Rita Vieira Garcia

_________________________________________
Roberto Carlos Santana Lima

_________________________________________
Saulo Leal dos Santos

_________________________________________
José Renato Mascarenhas

_________________________________________
Sílvio Pereira Góis

_________________________________________
José Virolli Chaves

_________________________________________
Viviane Santana Menezes

_________________________________________
Gessionei da S. Santana
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