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Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezenove reuniu-se a Comissão Local que irá
coordenar os trabalhos de elaboração do Plano de Desenvolvimento do Campus Breves 2019 2023, no auditório do Campus, sob a presidência do Coordenador de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional , Hericley Serejo Santos, com a presença dos membros: Mário
Médice Costa Barbosa, Odirson Michel Tavares da Silva, Romildo Castor Araújo, Antônio Maria
do Amaral Neto; e demais servidores do Instituto Federal do Pará Campus Breves e discentes
como convidados. Dos membros da Comissão, Nilson Correa da Silva já tinha dito que não
poderia estar presente ,pois o curso de Licenciatura Educação no Campo, do qual ele é aluno,
devido ao período de tempo - comunidade pausa suas atividades em sala de aula no dia treze de
setembro de dois mil e dezenove e volta dia primeiro de outubro de dois mil e dezenove, já Flávio
Alipio Rodrigues Solano e Diego Rufino Bernardo não declararam justificativa de ausência.
O Presidente iniciou a reunião às onze horas e fez uma apresentação sobre a Construção do Plano
de Desenvolvimento do Campus 2019 -2023. Professor Mário falou que a Pró - Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional veio ao Campus com o Reitor para oficinas do
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 e que participou do Planejamento e
Desenvolvimento Institucional anterior. No qual, o contexto mudou em dois mil e dezessete teve
que ser atualizado. A Controladoria Geral da União orientou fazer isso já que não teria condições
de cumprir as metas de dois mil e treze a começar a vigorar em dois mil e quatorze. Relatou que
em dois mil e dezesseis fomos impactados pela mudança que ia ocorrer em Brasília o que
impactou nas obras do Campus, na construção do ginásio. O Plano de Desenvolvimento
Institucional anterior, na época da intervenção, não houve processo democrático na construção
do documento. Ressaltou que os alunos precisam participar, ter vez para não ser algo imposto
pela gestão. Disse que de manhã só tem um vigilante, antes tinham dois. Na limpeza tinham nove
e hoje tem cinco. Falou que estamos sem recursos para comprar data show, fazer manutenção
dos splits, concertar ônibus o que a noite causa evasão. Explicando reclamação dos alunos
Professor Mário espera que mude, aja um descontingenciamento, pois esse mês já está com
dificuldades de honrar compromissos. Sem recursos para pagar contratos, assim como outros
Campus. Falou que o Campus tem duas turmas de Agropecuária, duas Informática e que ano
que vem vão entrar outras e por isso será necessário dividir auditório em duas salas para dar
conta. Tem turmas de Edificações, médio em Ambiente, Florestas. Mais estudantes vão entrar e
temos menos recursos. Risco de construir documento institucional e não conseguir honrar.
Ressaltou que os alunos são o público que o Instituto Federal do |Pará atende, logo precisam
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participar. Michel - Chefe de Departamento de Administração falou que é representante dos
Técnicos Administrativos em Educação e convidou alunos a fazer o mesmo com representantes
dos alunos. Falou da importância de se planejar, pegar o que se planejou para todo mundo e ver
o novo, importante não planejar coisas que fujam dos limites. No plano de Desenvolvimento do
Campus 2014-2018 do que se planejou na parte parte física conseguimos concluir as obras, na
parte administrativa a cantina passou a funcionar, na parte de atividade física e esportivas, não
houve avanço na infraestrutura, quem faz Educação Física utiliza quadra em outro local, quanto
ao laboratório de informática ocorreu a aquisição de novos equipamentos, não o ideal, mas teve
avanço e a biblioteca recebeu novos exemplares, mas não conseguimos estrutura-lá. Michel
questionou o que queremos para 2019-2023 e convidou a comunidade a planejar. Disse que em
dois mil e dezenove o orçamento sofreu contingenciamento, se planejou com um orçamento
mais alto, mas teve que trabalhar com orçamento mais baixo. Foi planejado visita técnica com
auxilio para os alunos e não foi possível. Afirmou que hoje o Campus Breves sobrevive até
setembro e ressaltou que mais que isso se não tiver liberação de verba, não dá. Falou que é difícil
gerenciar quando não tem orçamento, pois tem que tirar de um lado para por no outro. Antônio
Amaral - Chefe do Departamento de Ensino falou que a Direção de Ensino abrange tudo que
envolve Campus e relação com os alunos. Afirmou que se avançou muito em ofertas, mas ao
que se refere ao ensino ficou difícil nesse contexto de cortes. Disse que teve visita técnica que
não ocorreu, falou do bebedouro quebrado e disse que não da para fazer ensino sem dinheiro.
Antônio Amaral relatou que foi questionado por aluno se corre risco de Campus fechar e ele
respondeu espera-se que nunca. Falou que a equipe tenta fazer de tudo para isso jamais ocorrer
, reduziu limpeza, segurança, custo com transporte. Comentou que são quarenta e oito mil só para
recuperar ônibus. Disse que às vezes não se toma ações e não se faz pelas limitações. Ressaltou
que a comunidade precisa cobrar, mas o que se tá fazendo e para fazer com que o Campus tenha
uma sobrevida maior. Explicou que o orçamento é determinado pela quantidade de alunos
também e que vão ter mais cinco processos seletivos. Reforçou que acreditando no bom senso
se continua com forte ensino de qualidade e serviço de qualidade, acreditando que alunos
continuem do inicio ao fim e façam cursos novos. Pois a Instituição só encontra funcionalidade,
só existe por causa dos alunos. Professora Júlia perguntou se poderia sugerir reuniões marcadas
em calendário. Hericley falou que poderia “estartar” uma semana de ciência e tecnologia.
Respondendo a um cometário, o Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
explicou que o Campus Breves não pode fazer ligação clandestina de energia, pois tem a ética
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como um dos seus valores. Hericley analisando cenário de forças constatou que ônibus era força,
hoje já não é mais. Professora Éssia falou que sente falta e sugeriu um espaço para orientações,
onde tenha computadores em que os alunos possam desenvolver atividades. Michel disse que no
Plano de Desenvolvimento do Campus 2014-2018 tinha sala de atendimento ao aluno, mas que
não avançou e Éssia complementou que precisava dos dois e falou da sala do almoxarifado como
sugestão para orientação a pesquisa e extensão. Professor Mário disse que segurança hoje é uma
ameaça que tinham dois guardas de manhã e a tarde antes, porém agora só tem um e já fomos
assaltados. Hoje já tem cursos de graduação, já tem pavimento, já melhorou muito o acesso.
Michel sugeriu passibilidade de manifestar através do site. Hericley gostou da ideia, falou que
podia ser através do google. Júlia comentou que seria interessante docentes fazerem reunião de
forma coletiva para não precisar ir um por um falar. Hericley falou que o melhor caminho seria
como foi antes, oficinas, mas problema e o tempo e a sugestão do Michel seria interessante. O
Chefe do Departamento de Administração disse ser o Plano de Desenvolvimento do Campus a
cópia e cola do Plano de Desenvolvimento Institucional e que se aumentar vai ter um preço a
pagar. Por isso,disse ser necessário ver o que é mais importante e ter o mínimo. O Coordenador
de Planejamento e Desenvolvimento Institucional agradeceu a presença de todos, finalizando a
apresentação às onze horas e cinquenta e cinco minutos, cuja ata, depois de aprovada, será
assinada por todos os presentes.
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Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezenove reuniu-se a Comissão Local que irá
coordenar os trabalhos de elaboração do Plano de Desenvolvimento do Campus Breves 2019 2023, no auditório do Campus, sob a presidência do Coordenador de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, Hericley Serejo Santos, com a presença dos membros: Mário
Médice Costa Barbosa, Ordison Michel, Antônio Maria do Amaral Neto; e demais servidores do
Instituto Federal do Pará Campus Breves e discentes como convidados. Dos membros da
Comissão, Nilson Correa da Silva já tinha dito que não poderia estar presente ,pois o curso de
Licenciatura Educação no Campo, do qual ele é aluno, devido ao período de tempo - comunidade
pausa suas atividades em sala de aula no dia treze de setembro de dois mil e dezenove e volta dia
primeiro de outubro de dois mil e dezenove, já Flávio Alipio Rodrigues Solano, Romildo Castor
Araújo, e Diego Rufino Bernardo não declararam justificativa de ausência. O Presidente iniciou
a reunião às dezessete horas e cinquenta minutos e fez uma apresentação sobre a Construção do
Plano de Desenvolvimento do Campus 2019-2023. Professor Mário falou que o Plano de
Desenvolvimento Institucional foi aprovado no início desse ano para vigorar entre dois mil e
dezenove e dois mil e vinte três. Ressaltou importância dos estudantes para elaborar o Plano de
Desenvolvimento do Campus para reivindicar o que as políticas publicas ofertam. Comentou
que a turma de Meio ambiente de dois mil e dezenove encaminhou uma série de reivindicações
e que os professores entraram na sala para tentar explicar porque está sem bebedouro,
microônibus. Disse que hoje, quatro meses após anúncio do contigenciamento Campus tá
sofrendo com os cortes. Informou que Diego que fica na portaria é cedido da prefeitura. Falou
que em dois mil e quinze tinham quartorze pessoas na limpeza, em dois mil e dezesseis caiu para
seis, final de dois mil e dezesseis conseguiu aumetar para nove, mas que hoje só temos cinco
funcionários na limpeza. Afirmou que mesmo com o cenário negativo planeja-se continuar
ofertando, que logo que houve o contingencionamento escutou que o Campus ia fechar. Disse
que precisa resgardar o direito de os estudantes continuarem estudando, o marco da instituição e
a qualidade do ensino. Michel - Chefe do Departamento de Administração reforçou que o Plano
de Desenvolvimento Institucional e a construção do Plano de Desenvolvimento do Campus 20192023 é um momento importante, no qual, se pode incluir o que se quer para os próximos quatro
anos. Disse que referente a infraestrutura conseguimos concluir obra, já o mobiliário não avançou
tanto. Questionou se em dois mil e quartorze pensaram que auditório não ia suportar todo mundo.
Informou que também pode planejar o que se tem condição de realizar. Comentou que o bloqueio
inicial foi de trinta porcento, em junho vinte e quatro porcento. Explicou que o Ensino teve
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contigenciamento de sessenta e cinco porcento, logo não sobreviveria até junho. Mas que mesmo
assim estamos em setembro lotando auditório. Disse que mesmo assim Departamento de
Administração chegou aonde está, no limite, com perspetiva de desbloqueio esse mês. Falou que
não se conseguiu fazer refeitório, novo bloco de sala de aula, quadra poliesportiva. Antônio
Amaral - Chefe de Departamento de Ensino - disse que em março teve o primeiro
contingenciamento, no qual, já se entendeu que não dava para fazer tudo o que queria. Falou que
reduziram e os que não fizeram “entraram no buraco primeiro”, porém estamos na “beira do
buraco”. Comentou de turma hoje de manhã sem ar condicionado funcionado trocou para outra
sala com ar também quebrado. Explicou que precisamos sobreviver com cada vez menos.
Informou que está previsto Bolsonaro vir Em Breves e que gostaria que viesse mesmo e se
possível visitasse o Campus, pois sabendo da importância, relevância social, ele podia entender
e pensar em mudar. Lançou a campanha apodere-se do Instituto. Reafirmou que a Instituição
existe para atender alunos, sua razão de ser, logo depende diretamente da ajuda dos alunos para
fazer acontecer. Mentalidade de nunca reduzir, pois se acredita que a única forma de mudar a
sociedade é a educação. Hericley apresentou missão, visão, valores construidos na oficina PDI
abril/2018. Disse que o acesso a internet considerado uma fraqueza melhorou, já tem curso no
período noturno, oferta de vagas em cursos superiores, cantina. O Coordenador de
Desenvolvimento Institucional falou da sugestão que Michel deu de manhã de depois viabilizar
formulário on line. Lamentou não ter tempo hábil para as oficinas como a Pró Reitoria de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional fez ano passado. Informou que ele e o Professor
Mário estavam de férias quando a Pró Reitoria Planejamento e Desenvolvimento Institucional
mandou a portaria para indicar os membros que iriam fazer parte da Comissão Local que irá
coordenar os trabalhos de elaboração do Plano de Desenvolvimento do Campus Breves 2019 2023. Professor Mário ressaltou a importância dos estudantes incentivarem também colegas,
vizinho para estudar aqui. Lutar pela instituição que é dos alunos para existir de fato e de direito
com a qualidade que é. O Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
agradeceu a presença de todos, finalizando a apresentação às dezessete horas e cinquenta e quatro
minutos, cuja ata, depois de aprovada, será assinada por todos os presentes.
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Aos vinte dias do mês de setembro de dois mil e dezenove reuniu-se a Comissão Local que irá
coordenar os trabalhos de elaboração do Plano de Desenvolvimento do Campus Breves 2019 2023, no auditório do Campus, sob a presidência do Coordenador de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional , Hericley Serejo Santos, com a presença dos membros: Mário
Médice Costa Barbosa, Odirson Michel Tavares da Silva e Antônio Maria do Amaral Neto; e
demais servidores do Instituto Federal do Pará Campus Breves e discentes como convidados.
Dos membros da Comissão, Nilson Correa da Silva já tinha dito que não poderia estar presente,
pois o curso de Licenciatura Educação no Campo, do qual ele é aluno, devido ao período de
tempo - comunidade pausa suas atividades em sala de aula no dia treze de setembro de dois mil
e dezenove e volta dia primeiro de outubro de dois mil e dezenove, já Flávio Alipio Rodrigues
Solano, Romildo Castor Araújo e Diego Rufino Bernardo não declararam justificativa de
ausência. O Presidente iniciou a reunião às vinte horas e cinquenta e um minutos e fez uma
apresentação sobre a Construção do Plano de Desenvolvimento do Campus 2019 -2023.
Professor Mário falou que era terceira reunião no dia com a comunidade acadêmica para
construção do Plano de Desenvolvimento do Campus 2019-2023, disse que ano passado teve
oficinas, discentes bem representativos na participação assim como servidores. Comentou que o
Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 de toda a história do Instituto Federal do Pará
foi o mais transparente e que nele tem todos os planos de ofertas de cursos. Reafirmou que a
participação dos estudantes e servidores e essencial. Explicou as consequências das ações do
governo com o orçamento, informando que hoje quatro meses após estamos sofrendo
consequências, relatou que o ônibus quebrado a noite que mais causa evasão. Comentou que o
Professor Antônio do Amaral deu notícia que esse mês parece que vai desbloquear orçamento.
Falou que planejamento existe, mas se não conseguir alterar o cenário econômico vai ser
impossível atender demanda. Afirmou que o Instituto Federal do Pará é uma Instituição que já
provou que é exitosa, mas infelizmente está sendo sucateada, não tendo nem dezessete mil reais
para adquirir data show. Disse que a turma Técnico de Meio Ambiente fizeram reclamação por
estar insuportável o calor na sala sem ar condicionado funcionando. Comentou que ano que vem
terão três turmas de nível superior e que vai chegar um momento que se não tiver mais de oito
salas de aula não vai ter como ofertar mais cursos e sala de aula com central de ar, data show.
Explicou que as centrais de ar já estão antes de concluir obra, já teriam até que ser trocadas e não
só feita manutenção. Falou da imagem da Instituição que prima pela qualidade, mas se ficar assim
vai ser mais uma instituição decadente. Lembrou que em dois mil e quinze foi feita a entrega do
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Campus, pensada em dois mil e quartorze e saiu, mas talvez para dois mil e dezenove não se
consiga muitas coisas, todavia outros anos talvez já consiga. Aluno perguntou de onde seria
dinheiro para construir ginásio, piscina olímpica. Michel explicou que é do total, mas depois
dividem por setor e que tem documento para pedir orçamento para retomar obra, disse que em
dois mil e doze retomou obra parada. Esse mesmo aluno perguntou o que ocorreu com o dinheiro
da obra e o Chefe do Setor Administrativo explicou do princípio orçamentário que tem que usar
tudo naquele ano, se não devolve e depois não pode se aproveitar, usar mesmo orçamento.
Antônio Amaral agradeceu os que ficaram que infelizmente não pode contar com o quantitativo
da reunião anterior. Disse que é importante planejar que se pensar pouco vai concluir pouco.
Informou que hoje temos seissentos e oitenta alunos matriculados e deve encerrar o ano com
mais de novecentos alunos. Ano passado encerrou com trezentos e setenta e recebeu orçamento
para isso com novecentos. Ano que vem previsão é de mil e duzentos alunos. Falou que uma
instituição é capaz de mudar a realidade através da educação e que caso fechasse o campus
servidores seriam remanejados e alunos ficariam sem a instituição. Hericley falou do formulário
eletrônico sugerido durante a reunião com discentes, docentes e técnicos-administrativos, hoje
no turno da manhã que vai ser disponibilizado para garantir a contribuição direta da comunidade
acadêmica no Plano de Desenvolvimento do Campus 2019-2023, e considerando as informações
já consolidadas no Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023 do Instituto Federal do
Pará. Lamentou não ter tempo hábil para as oficinas como Pró Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional fez ano passado. Informou que ele e o Professor Mário estavam
de férias quando a Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional mandou a
portaria para indicar os membros que iriam fazer parte da Comissão Local que irá coordenar os
trabalhos de elaboração do Plano de Desenvolvimento do Campus Breves 2019-2023. O
Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Institucional agradeceu a presença de todos,
finalizando a apresentação às vinte e uma horas e cinquenta e cinco minutos, cuja ata, depois de
aprovada, será assinada por todos os presentes.

