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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

INSTITUTO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DAS ÁGUAS

ATA DO CONSELHO Nº 3 / 2020 - ICTA (11.01.47) 

Nº do Protocolo: 23204.006475/2020-71
Santarém-PA , 13 de julho de 2020.

Em virtude das medidas de prevenção à pandemia do Corona Vírus (Covid-
19), conforme orientação da Instrução Normativa no 01, da Reitoria, de 17
de março de 2020, ao terceiro dia do mês de julho de dois mil e vinte, às
catorze horas e trinta e cinco minutos, via conferencia web, reuniram-se
de maneira remota sob a presidência do Vice Diretor do ICTA, prof. Frank
Raynner Vasconcelos Ribeiro, o Conselho do Instituto de Ciências e
Tecnologia das Águas, com a presença dos seguintes membros: Elton
Raniere da Silva Moura (Rep. BICTA), Ynglea Georgina de Freitas Goch
(Rep. BGA), Ruy Bessa Lopes (Rep.BESA),Samuel Campos Gomides (Rep.
PPGBEES); como conselheiros representantes docentes: André Luiz Colares
Canto, Antônio do Socorro Ferreira Pinheiro, Diego Maia Zacardi, Graciene
do Socorro Taveira Fernandes, Israel Nunes Henrique e Keid Nolan Silva
Sousa; como representantes Técnicos Administrativos: Daura Rubia Soares
Diniz, Jhéssica Krhistine Caetano Frota e Sandro Xavier Monteiro e como
representantes discentes: Daniel de Sousa Guedes e Thiago Shinaigger
Rocha do Nascimento. 1-COMUNICAÇÕES. O presidente informou que o
prof. Charles assumiu interinamente a coord. do BEP enquanto a comissão
trabalha no regimento eleitoral para escolha da nova coordenação do
curso. Em seguida, comunicou que o CONSEPE aprovou a minuta do
período letivo especial o qual será destinado exclusivamente aos alunos
concluintes. Por fim, informou que as minutas dos Editais PAEM e PEEX
estão sendo construídas, e pediu aos coordenadores de cursos que
socializassem em seus colegiados para colaborações. O prof. Elton reiterou
o e-mail enviado referente ao levantamento de tecnologias educacionais e
comunicou que o evento do BICTA ocorrerá em setembro, de modo
totalmente digital e convidou os professores para ministrarem palestras.
Com a palavra, o presidente perguntou se os presentes concordavam com
a inclusão do Ponto de Pauta Redistribuição da Servidora Christiane Patrícia
Oliveira de Aguiar para a UFPA (Belém-PA), sem objeções, foi aprovada. 2-
ORÇAMENTO 2020. O presidente comentou que os coordenadores de
cursos tiveram que adequar o orçamento porque grande parte do recurso
estava destinado às aulas práticas. O prof. Elton apresentou o orçamento
dos cursos BICTA, BESA e BGA, o qual foi dividido em: R$ 64.293,30 para
manutenção predial, R$ 12.000,00 para insumos, reagentes e outros
materiais de laboratórios e R$5.000,00 para o Edital PROPPIT. A prof.
Ynglea acrescentou que o referido recurso destinado ao Edital PROPPIT só
seria de fato efetivado se os demais cursos e a direção destinassem parte
de seus orçamentos para o mesmo fim, caso contrário o valor seria
remanejado para as necessidades dos três cursos. O prof. Frank
apresentou o planejamento do orçamento do BCB, o qual foi dividido em:
R$ 4.150,00 para capacitação, R$ 8.000,00 para manutenção predial dos
laboratórios, R$ 4.000,00 para auxílio de estudantes e R$ 24.005,33 para
auxiliar atividades de ensino, pesquisa e extensão (insumos). O prof. Diego
apresentou o planejamento do orçamento do BEP que ficou dividido em:
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R$ 22.987,56 para manutenção predial, R$ 5.000,00 para o PROTCC e R$
7.000,00 para insumos/reagentes e outro materiais de laboratório. O
presidente teve a palavra e questionou se os presentes concordavam com
a homologação do orçamento do BICTA, BESA e BGA, com a condicionante
do recurso do PROTCC apresentada pela profª Ynglea, com uma abstenção
e a maioria dos votos a favor, foi aprovado. Na sequência, o presidente
questionou se o presentes aprovavam o orçamento do BCB, com uma
abstenção e a maioria dos votos a favor, foi aprovado. Por fim, questionou
se o presentes aprovavam o orçamento do BEP, com uma abstenção e a
maioria dos votos a favor, foi aprovado. 3-APRECIAÇÃO DO PROCESSO
DE REMOÇÃO DO PROF.PAULO BRASIL (PROC. Nº
23204.005845/2020-52). O presidente apresentou a solicitação de
remoção do servidor Paulo Brasil para o ICTA em virtude do quadro de
saúde da sua esposa, sendo que a referida demanda foi aprovada no
Campus de Monte Alegre com a condicionante de que quando houver um
código de vaga disponível no ICTA, este deve ser cedido ao referido
campus. O presidente ressaltou que há um código de vaga que ficará vago
no BCB e a coordenação do curso solicitou a garantia de que o mesmo não
seja utilizado no processo. Os coordenadores de cursos do BICTA e BESA
demonstraram interesse em ter o servidor lotado em seus cursos e o prof.
Diego também informou que o BEP tem carência no perfil do servidor. O
presidente questionou se os presentes concordavam com a remoção do
servidor Paulo Brasil para o ICTA, sendo que o curso no qual o docente for
lotado será responsável pela cessão de código de vaga quando houver, por
unanimidade foi aprovada. 4-APRECIAÇÃO DO PROCESSO DE
REDISTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA CHRISTIANE PATRÍCIA
OLIVEIRA DE AGUIAR. O presidente apresentou o processo de
redistribuição da servidora Christiane Aguiar para a UFPA, com a vaga da
permuta do mesmo nível, porém do cargo de enfermeira. A demanda foi
aprovada no colegiado do BCB, com a condicionante de troca do cargo pelo
de Técnico de laboratório junto ao MEC. A téc, Christiane explicou que seu
pedido se deve a condição de saúde de sua mãe que reside em Belém. O
presidente abriu a votação com a condicionante de troca do código de vaga
junto ao MEC, por unanimidade foi aprovada. O QUE HOUVER; O
presidente comunicou que as atas do conselho poderão ser assinadas
digitalmente via sipac, porém somente pelos servidores e o téc. Sandro
esclareceu foi feito um teste para os alunos assinarem documentos mas
não foi possível e iriam verificar um certificado digital para possibilitar a
assinatura dos discentes. Sem mais intervenções, a reunião foi encerrada
às dezesseis horas e quarenta e seis minutos, e eu, Elitania da Silva
Mourão, secretária desta reunião, lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada, foi assinada pelos presentes.

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 21:08 ) 
ANDRE LUIZ COLARES CANTO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1834603 

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 11:22 ) 
ANTONIO DO SOCORRO FERREIRA PINHEIRO 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

Matrícula: 2143297 

(Assinado digitalmente em 15/07/2020 13:00 ) 
DAURA RUBIA SOARES DINIZ 

ENGENHEIRO-AREA 
Matrícula: 2115681 

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 21:45 ) 
DIEGO MAIA ZACARDI 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1544196 
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(Assinado digitalmente em 14/07/2020 09:19 ) 
ELITANIA DA SILVA MOURAO 
SECRETARIO EXECUTIVO 

Matrícula: 2114282 

(Assinado digitalmente em 14/07/2020 08:56 ) 
ELTON RANIERE DA SILVA MOURA 

COORDENADOR DE CURSO 
Matrícula: 2381395 

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 10:37 ) 
FRANK RAYNNER VASCONCELOS RIBEIRO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1961826 

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 16:44 ) 
GRACIENE DO SOCORRO TAVEIRA FERNANDES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1334145 

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 11:34 ) 
ISRAEL NUNES HENRIQUE 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2143922 

(Assinado digitalmente em 15/07/2020 20:29 ) 
JHESSICA KRHISTINNE CAETANO FROTA 

TECNICO DE LABORATORIO AREA 
Matrícula: 2178401 

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 11:15 ) 
KEID NOLAN SILVA SOUSA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 1466772 

(Assinado digitalmente em 16/07/2020 21:23 ) 
RUY BESSA LOPES 
COORDENADOR 

Matrícula: 1836832 

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 15:36 ) 
SAMUEL CAMPOS GOMIDES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
Matrícula: 2392281 

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 13:16 ) 
SANDRO XAVIER MONTEIRO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
Matrícula: 3004677 

(Assinado digitalmente em 13/07/2020 20:05 ) 
YNGLEA GEORGINA DE FREITAS GOCH 

COORDENADOR 
Matrícula: 1776668 
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