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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ (IFPA), CAMPUS SANTARÉM 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de fevereiro do ano de dois mil e dezoito 1 

reuniram-se os seguintes membros do Conselho Diretor: Damião Pedro Meira Filho, Diretor Geral e 2 

presidente do CONDIR; Fabricio Juliano Fernandes, Diretor de Ensino; Denise dos Santos, Diretora 3 

Administrativa; Ivanita Bentes Sousa, representante docente; Paloma Rodrigues Siebert, 4 

representante docente; Antônio Ivandro, representante técnico administrativo; José Reginaldo 5 

Pinto de Abreu, representante técnico administrativo; e Juvenal Felipe Pereira de Sousa, 6 

representante discente. O presidente do CONDIR, professor Damião Meira fez a abertura da 7 

reunião dando as boas vindas aos presentes. O servidor Fabrício Fernandes iniciou a primeira 8 

pauta, abordando a necessidade de identificação dos alunos na portaria do Campus. Colocou que 9 

segundo regimento interno pode ser fardamento, cartão, biometria, entre outros. Denise dos 10 

Santos discute que o fardamento deve ser obrigatório no turno dos alunos do Ensino Médio, 11 

podendo no contra turno e noturno fazer uso de um cartão de identificação. Fabricio e Denise 12 

disseram que pretendem solicitar uma impressora de cartões, para imprimir os cartões de 13 

identificação dos discentes e visitantes do Campus. Reginaldo enfatizou que em determinados 14 

momentos, quando a demanda de visitantes é muito elevada no Campus, o trabalho dos guardas 15 

fica comprometido. Denise diz que o Campus manifestou interesse em manter contrato com 16 

porteiro e copeira, está aguardando que seja aprovada a licitação. Antônio diz que a alta demanda 17 

de ingresso no Campus é atípica, e a identificação no Campus está nas atribuições dos vigilantes. 18 

Reginaldo enfatiza ainda que o fardamento não é suficiente para identificar os discentes, uma vez 19 

que não é garantia de que o individuo seja aluno do Campus, pois pode alguém que não seja aluno 20 

estar de farda e ingressar no Campus. Antônio propôs que os dois vigilantes fiquem na entrada no 21 

momento de entrada de alunos. Denise e Reginaldo enfatizaram que precisa ser verificado com os 22 

vigilantes se isso é possível. Fabricio coloca que outra possibilidade é permitir que cada turma ou 23 

curso se organizem para fazer sua camisa, desde que sejam cumpridos os requisitos, como ter o 24 

logo da instituição. Reginaldo questionou se é permitido que se façam essas camisetas diferentes. 25 

Fabricio diz que outra opção é liberar para alguma loja fazer a camisa para o caso de algum aluno 26 
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desejar comprar. Antônio aprova a sugestão, enfatizando que na matricula os pais sempre 27 

perguntam sobre o uniforme. Fabricio coloca que os alunos do noturno precisarão ter uma 28 

carteirinha de identificação, mas é necessário definir quem irá custear. Damião coloca a 29 

importância dos servidores também terem o crachá de identificação. Paloma informa que muitos 30 

Campus solicitam que a reitoria faça essa carteira de identificação. Damião solicita a Denise que 31 

entre em contato com a reitoria para verificar essa questão. Acerca da identificação, os membros 32 

votam, e por unanimidade decide-se que: o discente deverá utilizar uniforme padrão no turno, 33 

podendo ser confeccionado em outra loja, e carteirinha no contra turno. Juvenal sugere que os 34 

custos da confecção da carteirinha seja solicitado a assistência estudantil, dado que é para a 35 

segurança dos alunos. Denise coloca que é necessário verificar com o servidor Aldo a possibilidade. 36 

Dando continuidade à próxima pauta da reunião, Fabricio diz que há em torno de cinquenta ex-37 

alunos do PARFOR do ano de dois mil e dez que precisam ter o vinculo cancelado. Antônio enfatiza 38 

que está dando inconsistência no sistema, e esse problema precisa ser resolvido. Tiveram duzentos 39 

e quarenta e sete alunos ingressantes no PARFOR, cento e setenta e cinco diplomados e somente 40 

doze que ainda não deram entrada no diploma, totalizando setenta e oito porcento de alunos que 41 

concluíram o curso. No entanto é necessário resolver essas pendencias, jubilando os alunos que 42 

não concluíram o curso. Antônio colocou ainda que é necessário estabelecer a pratica continua de 43 

comunicar o aluno e, decorrido o prazo, cancelar o vinculo com a instituição. Após a fala, Antônio 44 

apresenta uma listagem com o nome e a situação de todos os alunos do PARFOR. Reginaldo 45 

questiona como foi feita a notificação dos alunos. Fabricio declara que foram dadas muitas 46 

oportunidades, e no regulamento fica clara a obrigatoriedade de conclusão no prazo. Após a 47 

explanação, os membros votaram e por unanimidade todos os membros concordam com o 48 

cancelamento da matricula dos alunos do PARFOR que não concluíram o curso. Após a votação, foi 49 

iniciada a discussão da terceira pauta da reunião, acerca da manutenção predial. Denise coloca que 50 

o contrato foi assinado em dezembro, e a manutenção já iniciou. Foi empenhado quatrocentos mil 51 

com a reitoria, e em julho a reitoria vai disponibilizar o restante do contrato. Até o momento nada 52 

foi pago, pois está em fase de execução da obra, e que o serviço está sendo devidamente 53 

acompanhado pelo fiscal do contrato, que é o Reginaldo. Reginaldo fez uma ampla explanação 54 

sobre as obras que estão sendo executadas. Denise agradeceu Reginaldo e o servidor Glairton pelo 55 
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trabalho que está sendo executado. Encerradas as demandas, o presidente do CONDIR, Damião 56 

Meira, encerrou a reunião às onze horas e cinco minutos.  57 

Santarém, 28 de fevereiro de 2.018 58 

 


