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Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas, na sala virtual 1 

https://meet.google.com/naq-ggnq-mec foi realizada a segunda Reunião Extraordinária do 2 

Conselho de Campus, conforme convocação encaminhada via e-mail. Estavam presentes 3 

os seguintes conselheiros: Gilberto Luiz Putti, presidindo a sessão, as técnicas 4 

administrativas Francyelle Andréia Barbieri (suplente deste conselho) e Joseane Alves 5 

dos Santos, os representantes docentes Deivison Porto de Sousa e Tiago Coser, a 6 

representante discente Caroline Aparecida Vitória da Costa, e, a técnica administrativa 7 

Francyelle Andréia Barbieri para secretariar a sessão. A reunião foi gravada, porém, por 8 

algum motivo não houve a gravação do som. Na reunião foram abordados todos os itens 9 

referentes ao Programação Orçamentária para o ano de 2021, e ao Plano de Ação 2021. 10 

Lidiane explicou detalhadamente as ações descritas, e cada conselheiro fez seus 11 

apontamentos e esclareceu eventuais dúvidas, incluindo dúvidas de grafia em alguns 12 

casos. Todos os conselheiros presentes aprovaram o Plano de Ação e a Programação 13 

Orçamentária para 2021. Outro tema abordado na reunião foi quanto a recomposição 14 

dos membros deste conselho, visto que a Débora solicitou seu desligamento, e, o 15 

Alencar está em processo de acompanhamento de cônjuge. Em comum acordo, todos 16 

os presentes concordaram em solicitar eleição para recomposição de uma vaga para 17 

técnico administrativo, pois o processo do servidor Alencar ainda está em andamento. 18 

Gilberto ficou responsável por solicitar a comissão eleitoral a realização de eleição. Após 19 

o término da reunião Gilberto solicitou que Francyelle providenciasse a resolução que 20 

aprova o Plano de Ação para 2021. Nada mais havendo a tratar, essa ata foi por mim 21 

lavrada, e será assinada pelos demais presentes 22 
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