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Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de agosto do ano de dois mil e dezesseis, o presidente do 1 

CONDIR, professor Damião Meira fez a abertura da reunião dando as boas vindas aos presentes e 2 

apresentando a pauta. Em seguida foi lida a ata para aprovação. Os membros reunidos definiram o 3 

calendário de reuniões para o ano de dois mil e dezesseis: vinte e dois de setembro, dezoito de outubro, 4 

vinte e seis de novembro e quinze de dezembro. A terceira pauta foi discutida e identificou-se que o 5 

regimento do CONDIR proposto não condiz com a realidade do campus. Foi deliberado que fosse construída 6 

uma nova minuta. O presidente do CONDIR assumiu a tarefa de pedir à professora Ivanita Bentes e ao 7 

senhor Rondinelle para elaborar a minuta para ser aprovada na reunião de setembro. Após tal deliberação 8 

foi debatido o Regulamento Discente. O presidente mencionou a importância do controle de entrada e 9 

saída para os estudantes menores de idade matriculados nos cursos integrados. Foi mencionado o fato dos 10 

riscos aos estudantes transeuntes no entorno do campus como roubo ou acidentes. Segundo o Diretor é 11 

necessário certa austeridade para salvaguardar a segurança dos discentes. O presidente informou que, em 12 

presença do delegado da polícia civil, o mesmo enfatizou a necessidade do Campus controlar a entrada ou 13 

saída dos estudantes. Outro aspecto tratado foi a necessidade de melhorar a comunicação. A portaria do 14 

campus não tem informações sobre os eventos e reuniões que ocorrem, o que dificulta o encaminhamento 15 

das pessoas aos locais. A sugestão foi que seja passado um cronograma de eventos semanais para que a 16 

equipe de recepção da portaria possa dar as informações adequadamente. O Regulamento Discente foi 17 

amplamente discutido pelos presentes. Sentiu-se a necessidade de revisão de vários artigos para garantir o 18 

direito à educação dos estudantes. Assim ficou acordado que seriam feitos as adaptações para que o 19 

Conselho Diretor pudesse fazer nova apreciação. O ponto sobre os recursos para dois mil e dezessete não 20 

foi tratado uma vez que o Diretor de Administração justificou sua ausência. A reunião encerrou-se às onze 21 

horas e quarenta minutos. A ata foi lavrada por mim, Fabricio Fernandes e, se aprovada, será assinada pelos 22 

presentes. 23 

Santarém, 20 de agosto de 2.016 24 
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