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Às quinze horas e trinta e cinco minutos do dia nove de novembro do ano de dois mil e dezessete reuniram-

2

se os seguintes membros do Conselho Diretor: Damião Pedro Meira Filho, Diretor Geral e presidente do

3

CONDIR; Fabricio Juliano Fernandes, Diretor de Ensino; Denise dos Santos, Diretora Administrativa; Ivanita

4

Bentes Sousa, representante docente; Paloma Rodrigues Siebert, representante docente; Juvenal Felipe,

5

representante discente; e Antônio Ivandro, representante técnico administrativo. O conselheiro Fabrício

6

Fernandes fez a abertura da reunião dando as boas vindas aos presentes e apresentou duas pautas a serem

7

debatidas: discussão e aprovação do regimento interno do Conselho Diretor; e apresentação e aprovação

8

do Planejamento do ano de dois mil e dezoito com os objetivos, metas e estratégias. O servidor Fabrício

9

Fernandes efetuou a leitura da ata da reunião anterior, na qual os membros presentes aprovaram e

10

assinaram. Deu-se início, então, a leitura e análise crítica do documento do regimento interno do Conselho

11

Diretor. Todas as alterações propostas ao documento original foram consensuais. Às dezessete horas e trinta

12

e cinco minutos deu-se a votação do documento em questão, no qual foi aprovado por unanimidade. O

13

servidor Fabrício Fernandes ficou responsável por redigir a versão final e submeter ao Conselho Superior

14

para aprovação. A conselheira Paloma Rodrigues Siebert ausentou-se da reunião após exprimir seu voto. Os

15

demais membros decidiram encerrar a reunião, deixando a discussão acerca do Planejamento do ano de

16

dois mil e dezoito a ser debatido na próxima reunião, a realizar-se no dia dezesseis de novembro do ano de

17

dois mil e dezessete às catorze horas e trinta minutos. Decidiu-se convidar a servidora Maria Buchale para

18

participar da próxima reunião, de modo a esclarecer pontos do referido documento. A reunião encerrou-se

19

às dezoito horas e cinco minutos.
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