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ATA 43 DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CAMPUS
 

Aos 31 dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às 14h horas, realizou-se a reunião do Conselho
do campus, no formato web-conferência, que contou com a presença dos representantes: Azly Santana,
Daise Moitinho, Gabriel Alves, Sidinalva Santos e Janice Barbosa. Juanice, Pasqual e Claudia justificaram
suas ausências A reunião teve como pauta: 1. Informes; 2. Ouvidoria; 3. Apresentação calendário
acadêmico 2023(versão final); 4. Ampliação da sala da GRA e definição das salas para os grupos de
pesquisa; 5. Regimento do Conselho de Campus para apreciação em congresso regimental; 6. O que
ocorrer. 1. Informes: Sidinalva justificou a ausência de Esly que teve que participar de uma reunião
emergencial na Reitoria e que o mesmo estará no evento Reditec em Belém, encontro de Reitores e
Diretores Gerais dos Institutos Federais, nos dias 07 a 11 de novembro de 2022. 2. Ouvidoria: Sidinalva
comunicou que no ano de 2020 foi discutido no Conselho de campus da época, critérios para uma possível
seleção para ouvidor/a, levando em consideração que nesse período havia mais pessoas interessadas.
Posteriormente, o Gabinete fez um convite para a comunidade e nenhum(a) candidato(a) se manifestou.
Atualmente, com a manifestação de interesse do professor Carlos Sá, Sidinalva informou que um dos
critérios aprovado pelo Conselho anterior era que o(a) candidato(a) não estivesse exercendo cargo de
direção ou função gratificada. Esly então sugeriu que trouxesse para o atual Conselho a discussão sobre o
assunto, tendo em vista que atualmente Carlos Sá está como coordenador de curso. Azly perguntou qual
foi o objetivo de termos pensado neste critério anteriormente. Sidinalva explicou que na ocasião, foi
pensado em criar critérios de desempate e de desvinculação com a gestão. Azly coloca que neste caso,
seria necessário ter mais um(a) servidor(a)  para acompanhar o recebimento das demandas para que
depois, o(a) ouvidor(a) desse encaminhamento no processo/resposta, sendo assim, não teria nenhum
impedimento para que pessoas com função gratificada assumam esta função. Gabriel perguntou se o cargo
passaria por uma seleção e Sidinalva esclarece que ainda não ocorreu eleição para esta função e que pode
ser que o novo documento que está sendo elaborado pela Reitoria possa trazer essa possibilidade.
Atualmente, é indicação da direção geral. Ficou então decidido que dos critérios adotados pelo Conselho
anterior fosse desconsiderado o de não está em função gratificada ou em cargo de direção, sendo então
aceito a solicitação de Carlos Sá para ser Ouvidor, com as as demandas recebidas e acompanhadas por
outro/a servidor/a e encaminhadas pelo Ouvidor/a como sugerido por Azly. 3. Calendário acadêmico
2023(versão final): Sidinalva compartilhou o calendário aprovado pela comunidade em reunião convocada
pelo DEPEN. Daise colocou a importância de observar possíveis eventos em 2023 que possam impactar
no calendário, como ocorreu este ano com a Copa, que não foi previsto no calendário de 2022. Sidinalva
informou que as datas dos jogos não foram inseridas antes pois não tinham sido divulgadas quando o
calendário foi construído e elaborado e que as demais datas, foram acompanhadas a Portaria Ministério da
Economia e Portaria da Reitoria e que mudanças recentes na Portaria do Ministério da Economia, como
exemplo do recesso de final de ano, não foram acatadas pois foi uma orientação e não uma determinação.
Em virtude do planejamento já elaborado e de uma possível dificuldade em trabalhar em escala de
revezamento para folga, decidiu-se manter o que já estava planejado no calendário.  Como podem ocorrer
novas orientações com relação aos feriados e ponto facultativo em 2023, este calendário possivelmente
passará por ajustes. Sem mais nenhuma consideração do Conselho, o calendário foi aprovado por
unanimidade.  4. Ampliação da sala da GRA e definição das salas para os grupos de pesquisa: Sidinalva
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informou sobre a ampliação da sala da GRA para a sala ao lado (antiga sala de telefonia), dois grupos de
pesquisa irão para a sala 21 (pavilhão acadêmico), dois grupos na antiga Sala de Robótica e um grupo na
Sala da antiga reprografia (pavilhão administrativo). 5. Regimento do Conselho de Campus para
apreciação em congresso regimental: Sidinalva informa que o atual Conselho de campus deverá discutir
uma proposta de regimento para possivelmente ser apreciada no Congresso Regimental que está previsto
para ocorrer em dezembro. Foi formada uma Comissão Local que irá organizar as eleições para as
representações (Delegados) do campus neste fórum de discussão, considerando as pautas previstas para
este congresso. Sidinalva sugere termos uma reunião extraordinária para discutir a proposta de nosso
regimento o quanto antes, de modo a atender o cronograma de atividades que antecedem o Congresso
Regimental. Sendo assim, ficou decidido que até o dia 18/11/2022, todos os membros deverão realizar
leitura e fazer sugestões no documento que será disponibilizado o link na descrição do grupo do
WhatsApp. Com a divulgação dos prazos, veremos se é possível ter uma reunião extraordinária para essa
pauta. Caso não tenhamos tempo, as sugestões que estarão no documento serão consideradas. Sem mais
nada a discutir foi encerrada a reunião às 15h30min.
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