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1

Às quinze horas e trinta minutos do dia um de novembro do ano de dois mil e dezessete reuniram-se os

2

seguintes membros do Conselho Diretor: Damião Pedro Meira Filho, Diretor Geral e presidente do CONDIR;

3

Fabricio Juliano Fernandes, Diretor de Ensino; Ivanita Bentes Sousa, representante docente; e Paloma

4

Rodrigues Siebert, representante docente. O presidente do CONDIR, professor Damião Meira fez a abertura

5

da reunião dando as boas vindas aos presentes e realizou a leitura da ata da última reunião para aprovação,

6

sendo esta assinada pelos presentes. Devido à ausência de quórum decidiu-se por unanimidade adiar a

7

discussão que deveria ser realizada acerca da “Apreciação e validação do Organograma do IFPA (Instrução

8

Normativa nº 02/2017)”. Após decidirem pelo adiamento da discussão, os membros presentes emitiram

9

propostas visando otimizar a participação dos demais membros nas reuniões do Conselho Diretor, bem

10

como maximizar a divulgação do conteúdo das discussões internas dos membros do CONDIR para os demais

11

servidores do Campus. A docente Ivanita Bentes Sousa sugeriu a criação de um grupo do Conselho Diretor

12

num aplicativo de mensagens instantâneas, proposta que foi amplamente aceita pelos demais membros. A

13

docente Paloma Rodrigues Siebert sugeriu que se nomeasse um membro do CONDIR como Secretário do

14

Conselho, com carga horária a ser definida na próxima reunião. Este ficaria responsável pela elaboração das

15

atas de reuniões, que, após assinadas, deverão ser digitalizadas e enviadas pelo Secretário para a Assessoria

16

de Comunicação do Campus, que deverá publicar o conteúdo no site oficial da instituição, visando à ampla

17

divulgação do conteúdo das reuniões. A proposta foi aceita por unanimidade pelos membros presentes, e a

18

docente Paloma Rodrigues Siebert ofereceu-se para ocupar a função de Secretária do Conselho, sendo

19

aceita por todos. Por fim, foi deliberada a data da próxima reunião do Conselho Diretor, sendo esta

20

agendada para o dia nove de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas. A reunião

21

encerrou-se às dezesseis horas e quarenta minutos. A ata foi lavrada pela docente Paloma Rodrigues

22

Siebert e, após aprovada, deverá ser assinada pelos presentes.
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