
                                                                                                                                 

BR-104, km 57 s/n conjunto Pedro Tenório Raposo Murici - AL, Cep:57820-000 Tel: 2126-6340 

  

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL 

CAMPUS MURICI 

CONSELHO DE CAMPUS - CONCAMP 
 

 
Regulada pela Resolução 
nº.15/CS/2018, de 05 de setembro de 
2018, que aprova o Regimento Geral do 
IFAL. 

 

ATA 

Aos 14 (catorze) dias do mês de novembro, às 09:34 da manhã, na sala 
de reunião do campus Murici, foi realizada a segunda reunião do 
Concamp. Estiveram presentes os seguintes membros titulares e 
suplentes: Elielson Carlos de Oliveira, Márcia Rafaela Graciliano dos 
Santos, Francine Lopes M. de Oliveira, Neide Aparecida Ferreira 
Machado, Isnaldo Almeida Brandão, Elidiane L. do Nascimento, Nilza de 
Barros Silva, Paulo Marcos Fernandes Boa Sorte, Crísea Cristina 
Nascimento de Cristo, Jefferson Henrique da Silva Lima, Vanessa 
Rodrigues de Gusmão e Herbert Nunes de Almeida Santos. O presidente 
do Concamp, Rodrigo Oliveira, iniciou a reunião entregando os termos de 
posse dos ausentes da última reunião, assim como àqueles que 
constavam algum tipo de inconsistência de dados nos termos entregues 
anteriormente. Feitas as devidas conferências e assinaturas dos termos, 
foi feita uma consulta aos conselheiros acerca da necessidade de leitura 
da ata, visto que o texto já havia sido enviado via e-mail para apreciação 
de forma antecipada. Todos concordaram que não havia mais a 
necessidade de releitura, e que este deveria ser o procedimento adotado 
para as próximas reuniões; e que quando houvesse algum tipo de 
discordância, que elas fossem enviadas via e-mail para as consequentes 
correções. O presidente do Concamp pontuou uma preocupação com 
uma conselheira eleita na representação dos pais como suplente. Ele 
lembrou o fato de ela ser analfabeta, e em que isso implicaria na 
permanência dela no colegiado, especialmente por alguns documentos 
terem a necessidade de leitura e consequente assinatura. A conselheira 
Francine lembrou que ela poderia participar da relatoria sem assinatura e 
que isso não implicaria, por hora, na necessidade de uma nova eleição. 
Houve a concordância dos presentes. O presidente iniciou a leitura do 
regimento do Concamp que estava em construção pela comissão formada  

por Francine Lopes, Herbert Nunes, Victor Hugo, Paulo Boa Sorte, 
Rafaella Viana e Samuel Oliveira. O presidente sugeriu que a leitura se 
desse em sua integralidade e depois fossem feitos os destaques. Ao 
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longo da leitura, foram sendo feitos os destaques e ao final da leitura, os 
destaques foram rediscutidos e houve a necessidade de alterações e 
retiradas de ambiguidades que prejudicavam a leitura do texto. Muitas 
contribuições foram feitas ao longo da leitura do texto. Fizeram uso da 
palavra os conselheiros Herbert Nunes, Francine Lopes, Rafaella Viana, 
Vanessa Gusmão, Neide Machado e Paulo Boa Sorte. O ponto que 
provocou a necessidade de uma discussão mais apurada foi a 
estabelecida no inciso XVI, que foi retirado pós explanação dos pares e 
do presidente, especialmente pela não competência assumida pelo 
regimento. O inciso XVIII quando do termo “Assembleia geral” foi 
modificado por reunião. O presidente fez uma pontuação ao art. 10 
pedindo que fosse incluído um inciso a mais que constasse: “definir as 
relatorias dos processos”. O parágrafo único do art. 16 também foi 
retirado. Não houve concordância quanto ao mais velho do campus 
assumir a presidência do campus. Feitas todas as alterações solicitadas 
e discutidas, o regimento interno do Comcamp foi aprovado por 
unanimidade. Como informe, o professor Herbert Nunes lembrou que o 
texto original veio do campus Viçosa e foi adaptado à nossa realidade. O 
presidente anunciou o fim da reunião, e pediu um tempo para organizar o 
calendário das reuniões em 2020 e que logo o anunciaria. Foi perguntado 
se alguma matéria deveria ser proposta, mas não houve inclusão de 
pautas. Houve uma solicitação por parte do professor Elielson para que 
qualquer material de divulgação (panfletos, cartazes) fossem fixados em 
locais específicos. Ele relata que isso tem se dado de forma desordenada 
e em locais que têm prejudicado a estética e a estrutura física do campus. 
O presidente pediu que fosse feito um pedido formal junto à direção. A 
reunião foi encerrada às 12:04.  

 

 

Murici, Al, 14 de novembro de 2019. 

CONSELHEIRO ASSINATURA 

ELIELSON CARLOS DE OLIVEIRA  

MÁRCIA RAFAELLA GRACILIANO DOS 
SANTOS VIANA 

 

JOCÍLIA DE OLIVEIRA RODRIGUES  

FRANCINE LOPES MIRANDA DE OLIVEIRA  

NEIDE APARECIDA FERREIRA MACHADO  

ISNALDO ALMEIDA BRANDÃO  

ELIDIANE LEMOS DO NASCIMENTO  
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SAMUEL OLIVEIRA DE MACEDO MONTEIRO  

JACIARA PEREIRA DE OLIVEIRA  

GERALDO GONÇALVES DA SILVA  

NILZA DE BARROS SILVA  

MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS  

AMANDA FRANCISCO DA SILVA  

PAULO MARCOS FERNANDES BOA SORTE  

CRÍSEA CRISTINA NASCIMENTO DE CRISTO  

JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA LIMA  

VANESSA RODRIGUES GUSMÃO  

HERBERT NUNES DE ALMEIDA SANTOS  

VICTOR HUGO OLIVEIRA DE ANDRADE  

NELSON VIEIRA DA SILVA  

RODRIGO OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA  

 

 

 

 

 

  

 


