
ATA DE FUNDAÇÃO DO DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DO INSTITUTO 

FEDERAL DO TOCANTINS 

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2018 às dez horas e vinte minutos deu-se inicio a Assembleia 

Geral de estudantes para a Fundação do DCE (Diretório Central de Estudantes). No primeiro momento o 

Acadêmico Luann Castro que é Acadêmico do Curso de Bacharelado em Agronomia do Campus 

Araguatins, do IFTO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins) iniciou a 

assembleia cumprimento a todos, ressaltando a importância deste evento e em seguida passou a 

oportunidade para Marilene Dantas que é Pró-reitora de  Assuntos estudantis, a mesma comentou a respeito 

do seu trabalho a frente da pro-reitoria e ainda indagou que trabalham exclusivamente para os estudantes e 

que deseja ter um contato com todos. Após convidou o Servidor Higor Lira que é Diretor de Articulação 

estudantil, em sua fala Marilene ainda afirma que o IFTO esta buscando uma política intensa de inclusão 

tanto para os seus estudantes como dos egressos para que eles possam ser amparados pela Instituição.  Logo 

em seguida ela falou sobre as pastas que são de responsabilidades da pró-reitoria de Assuntos Estudantis que 

são esportes, assistência estudantil, seletivo dentre outros, comentou ainda que trabalharão na divulgação da 

Instituição garantindo que todos tenham educação de qualidade e posteriormente sejam profissionais de 

qualidade, falou ainda que deseja ter contato com as necessidades de todos os estudantes. Logo após passou 

a oportunidade para Higor Lira que falou sobre a Diretoria de Articulação Estudantil na qual esta a frente, 

ele explicou que a mesma funciona como suporte aos estudantes a fim de estarem atendendo as demandas 

dos mesmos e proporcionar auxílio a Centros Acadêmicos, Atléticas, Grêmios, possibilitando contato 

estudante e Administração. Em seguida convidou os acadêmicos que juntamente com ele presidirão a 

Assembleia Geral que foram Luann e Cleiber Oliveira que Acadêmico e Presidente do Centro Acadêmico do 

Curso de Licenciatura em Computação do Campus Colinas do Tocantins. Após Higor passou a oportunidade 

para Cleiber Oliveira conduzir a Assembleia de Fundação do DCE. A princípio ele cumprimentou a todos os 

presentes na assembleia e explicou que seriam apresentados alguns pontos do Estatuto do DIRETÓRIO 

CENTRAL DE ESTUDANTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO TOCANTINS, para a aprovação dos presentes na mesma. Em seguida deu início lendo 

o Título I, que se trata da entidade e fez a leitura do Capítulo I sobre a Natureza Jurídica, após a leitura, 

Luann Castro indagou que seria importante que o DCE tivesse mais de um polo, posteriormente Higor Lira 

comentou que isso não seria viável uma vez que uma sede apenas juridicamente é mais fácil de articular, 

pois não precisaria criar novos documentos toda vez que a sede mudasse. Logo após Cleiber Oliveira levou 

o capítulo a deliberação que foi aprovado por unanimidade. Após o condutor da Assembleia fez a leitura do 

Capítulo II, Artigo 3° que trata da finalidades do DCE, após a leitura o Acadêmico Cláudio Barbosa da Silva 

que é Acadêmico do Curso de Informática para Internet falou a respeito da prioridade inicial da criação dos 

IF’s  que era a área técnica, falou ainda que o DCE deveria abrir espaço ao empreendedorismo e esta deveria 

ser a maior preocupação da Instituição e propôs adicionar mais um inciso no capítulo II do Estatuto que 

tratasse a respeito desse assunto. Em seguida o acadêmico Wattson Teixeira Carvalho acadêmico do Curso 

de Engenharia Civil sugeriu que fossem criadas entidades com objetivos de empreendedorismo dentro da 

Instituição. Logo após o acadêmico Mateus de Souza Miranda acadêmico do Curso de Licenciatura em 

Computação falou que o Campis deveria buscar parcerias com empresas para estimular o 

empreendedorismo.  Em seguida Cleiber Oliveira indagou que todos os estudantes podem levar sugestões 

para CAs e DAs a fim de repassarem para os órgãos competentes. Após Elielon Pereira Santana acadêmico 

do IFTO falou que o DCE deveria acompanhar a documentação das entidades estudantis auxiliando a 

regularização das mesmas. Em seguida Thallison Vinícius F. da Silva acadêmico do IFTO ressaltou que o 

DCE deveria fiscalizar s entidades estudantis proporcionando o melhor funcionamento das mesmas. Em 

seguida o condutor da Assembleia levou o Artigo 3° para deliberação que após as alterações foi aprovado 

por unanimidade dos votos, após leu o Artigo 4° do Estatuto que não foi a deliberação pois os participantes 

da assembleia acharam melhor ter conhecimento prévio do estatuto para aprovar esse artigo. Em seguida fez 

a leitura do Artigo 5° sobre o que é vedado ao DCE, o Acadêmica Érika Rebeca Oliveira solicitou 



explicação do artigo e após a explicação Cleiber Oliveira deliberou e o artigo foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida o Condutor da Assembleia fez a leitura do Título II do Estatuto que trata dos associados ao 

DCE, após a leitura do Capítulo I sobre o quadro social foi levado a deliberação e aprovados por 

unanimidade. Após leu o Artigo 7° sobre os Direitos e Deveres dos Associados, após a leitura o artigo foi 

aprovado por unanimidade. Em seguida foi lido por Cleiber Oliveira o Artigo 8° que trata dos deveres dos 

associados e após a leitura foi aprovado por unanimidade. Em seguida o condutor da Assembleia solicitou 

que os acadêmicos presentes na mesma fizessem a leitura do estatuto e apontar sugestões. Após Higor Lira 

ressaltou que nesta Assembleia serão abordados os temas mais importantes do Estatuto. Em seguida Cleiber 

Oliveira fez a leitura do Título III que se trata da Estrutura, Organização, Funcionamento e Composição do 

DCE, Capítulo I dos Órgãos e Artigo 13° das Instâncias Deliberativas por Ordem Hierárquica que após ser 

levado a deliberação foi aprovado por unanimidade. Em seguida fez a leitura do Capítulo III que se trata da 

Diretoria, Artigo 22° Sobre a Diretoria do DCE, que após a leitura foi aprovado por unanimidade. Após o 

condutor da Assembleia fez a leitura do Artigo 23° sobre as Competências da Diretoria, que levado a 

deliberação foi aprovado por unanimidade. Em seguida fez a leitura do Artigo 27° sobre as Competência do 

Presidente do DCE, que levado a deliberação foi aprovado por unanimidade. Após Cleiber Oliveira leu o 

Capítulo V que se trata do Conselho de Entidades de Bases que após a leitura de todo o capítulo foi 

aprovado por unanimidade. Após Cleiber Oliveira leu o Artigo 73° que trata das eleições e 74° sobre a 

Comissão eleitoral do Capítulo II da Comissão Eleitoral que após a leitura foi aprovado por unanimidade. 

Em seguida o condutor da Assembleia leu o Título VII que trata das Disposições finais e após a leitura foi 

aprovado por unanimidade. Nesse momento Luan falou a respeito de que as eleições deverão ocorrer no 

segundo semestre do ano em exercício para maior articulação. Logo após Cleiber Oliveira encerrou a leitura 

de todos as partes do estatuto supramencionadas e levou todo o Estatuto para deliberação que foi aprovado 

por unanimidade dos votos. Logo após Higor Lira abriu a oportunidade para os estudantes presentes na 

Assembleia Geral se inscreverem para participarem como Presidentes, 1° Secretário ou 2° Secretário da 

Comissão Eleitoral para Eleição do DCE, falou ainda da importância desses cargos e que precisaria de 

pessoas de responsabilidade, após abriu oportunidade para Inscrições: O acadêmico Cleiber Oliveira se 

inscreveu para Presidente da Comissão Eleitoral, o acadêmico Luann Castro Pinho de Almeida se inscreveu 

para 1° Secretário da Comissão Eleitoral e a acadêmica Erika Rebeca Pereira Oliveira se inscreveu para 2° 

Secretária da Comissão Eleitoral, como não houve mais inscrições Higor Lira levou a deliberação as 

inscrições que foram aprovadas por unanimidade. Logo após concedeu a oportunidade ao Magnífico Reitor 

Antônio da Luz que perguntou aos estudantes se tinham alguma reclamação, porém ninguém falou nada, 

logo em seguida ele mencionou que deseja ter uma aproximação maior com os estudantes e que eles devem 

participar da gestão, após despediu-os e encerrou a Assembleia Geral. Não tendo mais nada a tratar eu 

Rafael de Jesus Costa, Acadêmico do Curso de licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Araguatins, 

do IFTO, declaro às doze horas e vinte minutos esta ata encerrada e como forma de aprovação ela será 

assinada por mim, pelo Diretor de Articulação Estudantil e pelos demais componentes da Assembleia.  

 

____________________________________ ____________________________________ 
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