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Aos 28 dias do mes de margo de dois mil e dezenove, as 14h, foi realizada, na sala de 
reunioes, a primeira reuniao ordinaria do exercicio 2019 do Conselho Diretor (Condir) do 
Campus Princesa Isabel. Ao verificar a presenga de quorum, o presidente deu im'cios aos 
trabalhos. Em seguida fez-se a leitura da ATA da ultima reuniao, sendo aprovada por 6 votes e 
uma abstengao. Apos esse procedimento foram replicados alguns informes gerais sobre o 
Campus Princesa Isabel. Como ordem do dia, a primeira agao foi a posse dos membros que 
ainda nao haviam tornado posse. Foram empossados nessa data: Fernanda Freitas Fernandes, 
Danielle Cristina Rodrigues Marques, Samuel Medeiros de Aquino, Erickson Melo de 
Albuquerque, Ana Virginia Moura Ramos. 0 Presidente fez uma breve explanagao sobre o 
papel do Condir. Em seguida esse apresentou a proposta do calendario de reunioes ordinarias 
para o exercicio de 2019, a qual contempla, de maneira pre estabelecida, que as reunioes 
ordinarias ocorrerao, a cada dois meses, na ultima quinta feira de cada mes. A proposta foi 
aprovada por unanimidade. Logo apos passou-se para discussao de alteragao da 
nomenclatura da Coordenagao de Estagios. O presidente relatou a necessidade de inclusao 
do termo Egresses, tendo em vista nao existir nenhum setor no Campus que trabalhasse com 
esses indicadores e indisponibilidade de fungao gratificada para criagao de uma nova 
coordenagao. 0 conselheiro Marcello Soares de Araujo demonstrou preocupagao sobre 
posteriores servidores atuarem nessa Coordenagao em razao do numero de atribuigoes. A 
conselheira Danielle Cristina Rodrigues Marques e o presidente registraram que, com a 
aprovagao do Regimento Interne do Campus que se encontra em elaboragao, as atribuigoes e 
competencias das coordenagoes serao detalhadas, facilitando assim a compreensao de cada 
coordenador. Por unanimidade, foi aprovada a Coordenagao de Estagios e Egresses. Passando 
para pauta seguinte o presidente externou a preocupagao do Regimento Interne do Condir. 
Segundo esse, nao estava previsto no Regimento Interne (Rl), como recompor os membros 
do Condir em casos nao observados no Rl. Por unanimidade foi aprovada a insergao do 
seguinte texto: "Art. 4^ - Os membros do Conselho Diretor terao mandate de 02 (dois) anos, 
permitida uma recondugao por igual pen'odo para o penodo imediatamente subsequente. I - 
90 (noventa) dias antes do termino do mandate, devera ser realizada a escolha dos membros 
que comporao o novo Conselho Diretor do Campus, devendo ser concluida ate o final do 
mandato. II - Em caso de impedimento permanente de qualquer membro, a vaga devera ser 
preenchida por seu respective suplente ate o final do mandato. Ill - Em caso de vacancia da 
suplencia, em ate 06 (seis) meses antes do termino do mandato, sera encaminhada uma
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lista triplice pelos representantes do(s) segmento(s) do Conselho Diretor que 
apresentar(em) vacancia. A decisao final pela escolha dos novos membros ficara a cargo 
do Conselho Diretor. Apos a inserqao desse artigo devera atualizar a sequencia 
numerica dos demais artigos do RI. O ponto de pauta seguinte foi a aprovaqao do 
Processo n° 23169.000279.2018-41 (Proposta do Curso FIC - Fonnaqao Inicial e 
Continuada em Educaqao Musical). O presidente informou que aprovou o curso Ad 
referendum, o qual ja foi iniciado. Por unanimidade, o curso foi aprovado pelo Condir. 
Na sequencia foi apresentado o Processo n° 23169.000772.2017-81 (Pedido de extinqao 
do Curso Tecnico em Controle Ambiental). O presidente informou que houve 
aprovaqao, tanto por esse Conselho quanto pelo Conselho Superior da criaqao do Curso 
Tecnico em Meio Ambiente, o qual absorveu os recursos humanos e a infraestrutura de 
Controle Ambiental, nao trazendo prejuizos ao Campus. Por unanimidade o curso foi 
extinto. Como encaminhamentos o presidente expos dois processes que estavam 
aguardando a apreciaqao desse Condir, o Processo n° 23169.002263.2017-92 (Nonnas 
reguladoras da prestaqao de serviqos tecnologicos) e o Processo n° 23169.000296.2019
60 (Regulamento da biblioteca). De inicio o presidente recomendou que algum 
conselheiro fizesse a relatoria de cada processo, onde nao houve nenhum presente 
interessado. No entanto, recomendaram que uma comissao, externa ao Condir, fosse 
constituida para tratar do processo de serviqos tecnologicos e que a interessada do 
processo de regulamentaqao da biblioteca fosse convidada para proxima reuniao. 
Ambos os processes deverao ser encaminhados aos conselheiros para leitura previa. 
Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou os trabalhos, que constarao nesse 
documento e assinados pelos presentes.
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