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Ao vigésimo sexto dia do mês dt.: iulho dt- óors rril e de.renove, às dr:z hora; e trinta nrinutos,

iniciou-se a reunião do Conselho rlo Campus !)etrolina. n3 s;ila d(i Gabinett: da Direção-Geral

do Campus Petrolina, localí;'.ado no Jcão le Deui,, crrm a verificação do quórum. R(:gistrcu-se

a presença do Presidente, l)rof. tabiano dc Almeida lviâ.inho, Clésio Jonas Oliveira da Silva,

Diretor de Ensino, Ericleitorr Rodrigul:s ,-le [Vlac(.cc. Cr,.o.denador de Pesquisa. lrrovação e Pós-

Graduação, Maria da Conceição [.irrs Freire, Coordenador;r d.] Extensão ern erercício, Tamires

de Souza, representante discenttr suplentc Regstramos a )resença dos scrvidores Manuel

Rangel Borges Neto, Coordenarlcr d'.l Cursc Técrrr;o enr Eletrolécnica c o l)rofessor Iorge

Alexandre Alencar Fotius, rclator e C,ntra Carvalho Felisberto, secretária desse Conselho. A

ordem do dia foi: 1) Chamada l)riblica para capração de parcerias no segmento dt: Energia

Elétrica - Relator: Prof. Jorge Fotius. 2) OÍça rnerlto/2,J19 - Relator: R(:!naldo Dantas. O

Presidente iniciou a reuniã<l lernbrando da torrnacão desse Conselho e sua repre;entação

por segmento. Tendo quórirm inrciot.-st' a r( uniã(, co,n leilura da Ata da reunião ;)nterior,

diga-se 3a Reunião Ordinária, do 1.8 de jrrnho de 2019. 
^ta 

;provada. O Presidente íepassou

alguns informes sobre o repassr: linarrceirc de er,ond: e informou que não terr, informaçãc

do valor a ser repassado pelo Ministé.io da Educação, entretanto acha que será ern torno de

quatro milhões de reais. Passada a paiavra ao relator', Prof. Jorge Fotius que explicou sobre a

importância do edital para parc{rrias rio seEmento ie ent:rgia elétrica, onde terá a visão para

algumas áreas de importância oara o ensinc nc Cainpus Petrolina corno qualificação

proÍissional, otimização de recurso, d;serrvolvim erriri de oesrluisa. Regislou-se a presença do

Conselheiro Reinaldo de Souza Dantas, Direto. de Administração e Planejamento. Âs

parcerias poderão ocorrer (om e,nprese,; públicas e socied:rde civil, prol3ramas de governo,

empresas privadas. Uma caracteristicr que tr:rá ,i quc :erá de uso contínuo e será aberto urn

pre cadastramento de empresatj. OutÍa cara(tcristica é que não terá traosfcrência de

recursos e sim o plano de apliclr;ão Jos rr:cLrrsr,s Ílrra;rceir.'s, no qual o lf rntrará aorn suê
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execução financeira disponibilizaca para a firralitlatie oe:olaboração e as (]mpresas com sua

execução própria, sem repesse para o iF. Objeiiv,:, da r:hanrada pública i! a transparência.

Não há comercialização e transfel ência cie r'e:urscs. O otjetivo geral são projetos de difusão,

abertos à comunidade e nãc cu'scs íecl,aclo.. Re nald,r solicitou qr]e have ndo transferência

de recurso deverá haver o tr€ inanler:tc :le serviclcr p,rra operar o SlCOIJV. Quando

necessário efetuar o cadastramerlto Co: projetos fros sgtoies de Extensão, Pesqursa e Nit,

para registro e acompanhamento in5titucional. Após apresentação a chanrada ptiblica íoi

aprovada por unanimidade para l)rossefluimentc dos trabalhos desenvolvidos pela Portaria

np 171/2O!9. Prof. Fabiano infornrou que já á a quiôta vez que se trabalha com a adequação

do orçamento. Passou-se então a apresentação do relatório orçamentáíia de 2019. relator:

Reinaldo Dantas. O valor que o Campus está trabalhando atualmente é de RS3.229.a94,16.

A conselheira Tamires de Sousa informou sobre a diíiculdade dos alunos, que estão na

Biblioteca, para utilização dos barrheiros. Assim esse conselho deliberou que os alunos que

necessitarem poderão pegar a chave do bantieiro na recepção para utilização. Tamires

cobrou também a atuação dos contratados volantes pira que sejam mai:; incisivos juntc aos

alunos quanto ao uso indevido dos espaços. Após apresentação. Decidiu-se então marrter â

proposta 01 (anexa). Prof. Clesio registrou que na adequação ao orçamento, entre manter os

jardineiros e volantes, seu voto seria reduzir os larciineiros. O presidente agradeceu a todos

pela presença. Nada mais havendo a tratar, encer:ou-se a reunião às 11 horas e 18 minutos. Eu,

Cintiã Carvalho Felisberto, secretária do Conselho do (arn;lus Petrolina, lavr€i a presente Ata, que

após lida e aprovada, vai assinada por nlim e os Consrrlheiros pÍesentes. Petroiina,0g de maio de

2019.
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