UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
COMITÊ GESTOR DOS LABORATÓRIOS
CAMPUS DE CAPANEMA
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2020
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Aos vigésimo oitavo dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, ás quatorze horas e trinta
minutos, por videoconferência, teve início a reunião do Comitê Gestor dos Laboratórios do
Campus Capanema, tendo como pautas: I) Solicitação de empréstimo de equipamentos de
Topografia para o curso de Engenharia Agrícola do Campus de Tomé-Açu, realizada pela direção do
referido campus; II) Solicitação de uso da Estufa com circulação de ar na FEIGA, realizada pela
professora Laís Costa Brito. Membros do Comitê presentes: Daniel Pereira Pinheiro, Elaine
Cristina Medeiros da Rocha, Erika Milene Pinto de Sousa, Igor Andrade Pessoa, Lourival Dias
Campos, Lucas Cantão Freitas. Participaram: João Fernandes da Silva Júnior, Laís Costa Brito,
Pedro Daniel de Oliveira. O membro do Comitê Lucas Cantão Freitas, iniciou saudando os presentes
e pedindo autorização para que fosse primeiramente, colocado discussão o segundo ponto de pauta,
pois o primeiro ponto poderia ter sua discussão um pouco mais demorada, após autorização deu a
palavra à professora Laís Costa Brito que falou que além do que está sendo solicitado no oficio, o
objetivo principal seria a utilização da estufa, já que o equipamento seria utilizado em outro anexo do
campus que ainda não está pronto e cooperar de alguma forma para que a mesma entre em
funcionamento, que esse transporte para a FEIGA seria de forma temporária, porém se houver
perspectiva de uso no campus Capanema, o equipamento ficaria no Campus; Lucas Cantão Freitas
disse que o serviço de elétrica não foi executado para a utilização da estufa no laboratório atual, que o
Comitê Gestor dos Laboratórios tem representação de todos os cursos para que possam tomar
melhores decisões, disse que deixaria o espaço em aberto para quem quisesse opinar; o professor
Pedro Daniel de Oliveira, colocou que cinco professores se manifestaram a respeito da solicitação,
que a professora Rafaelle Fazzi Gomes foi favorável ao empréstimo devido o equipamento está
parado, que o professor Dário Lisboa Fernandes Neto, respondeu favoravelmente sendo que o
empréstimo seria temporário com assinatura de um Termo de Responsabilidade e que em caso de
necessidade, a estufa seria devolvida ao campus, que o professor Antonio kledson Leal Silva, sugeriu
que a demanda deveria ser deliberada pelo Colegiado do Campus Capanema, que os professores
Ismael de Jesus Matos Viegas e Diocléa Almeida Seabra, são contrários ao empréstimo e sugeriram
que se construísse um local onde a estufa poderia ser colocada, que o professor Ismael de Jesus Matos
Viegas disse que estaria disposto em ajudar nessa construção, pois seria de um custo pequeno; o
professor Pedro Daniel de Oliveira disse que com base nos posicionamentos dos professores, a
Coordenação do Curso de Agronomia considera uma falta grave que durante a avaliação do
Ministério da Educação-MEC o curso não dispor de um laboratório específico, e que o ideal seria
fazer uma adaptação para que a estufa ficasse no campus, que dependendo do prazo do empréstimo
seria válido, se fosse por um período pequeno. Lucas Cantão Freitas informou que o oficio desta
solicitação foi direcionado primeiramente ao Comitê Gestor dos Laboratórios, por isso foi necessário
colocá-lo em discussão na reunião, mas que dependendo da decisão, a demanda pode ser
encaminhada ao Colegiado do Campus Capanema; a professora Laís Costa Brito pediu a palavra,
disse que levou o ofício á Direção, que foi orientada a enviar para o Comitê Gestor dos Laboratórios,
que acredita que mediante o posicionamento deste, a demanda pode ser encaminhada ao Colegiado do
Campus Capanema, que a gestão da FEIGA está ciente desse empréstimo, a professora Erika Milene
Pinto de Sousa disse que acredita que essa não seria uma decisão do Comitê Gestor dos Laboratórios,
pois no Colegiado do Campus Capanema haveria a possibilidade de uma discussão de maior
abrangência, para que os professores que utilizam a estufa possam opinar sobre essa decisão, e que
ainda tem a questão da logística, transporte dos alunos e servidores que precisarem utilizar o
equipamento, que terão que se deslocar até a FEIGA, o professor Pedro Daniel de Oliveira disse que
seria interessante o Comitê Gestor dos Laboratórios enviar a demanda para o Colegiado do Campus
Capanema, com um Parecer e não somente transferir a pauta, a professora Laís Costa Brito disse que
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não seria uma decisão, e sim um posicionamento, que acredita que este foi criado para cooperar com
a gestão sobre decisões referente aos laboratórios estabelecendo prós e contras do posicionamento
favorável ou não; Lucas Cantão Freitas disse que é possível fazer um ofício com os prós e contras
dessa decisão e encaminhar ao Colegiado do Campus Capanema, a professora Erika Milene Pinto de
Sousa disse que emitir este Parecer talvez não esteja dentro das atribuições do Comitê Gestor dos
Laboratórios, que os membros se reunirão novamente para tratar das atribuições do mesmo, Lucas
Cantão Freitas complementou em reunião que os membros decidirão se a demanda será encaminhada
ao Colegiado do Campus Capanema, o professor Pedro Daniel de Oliveira disse que o ofício foi
encaminhado com data muito próxima á reunião e que possíveis interessados no assunto podem não
ter sido ouvidos, Lucas Cantão Freitas explicou que a demora da discussão da demanda se deu
devido ao ofício ter sido enviado para um e-mail do Comitê Gestor dos Laboratórios que ainda não
estava sendo utilizado, que seria interessante que todas as demandas fossem colocadas através de
processo via Sipac, que serão feitas atas das reuniões e postadas no site do Campus Capanema. Lucas
Cantão Freitas perguntou se alguém mais teria algo a dizer, não havendo manifestação perguntou se
estavam de acordo a fazer uma votação, após autorização, colocou em regime de votação, rejeitado
por unanimidade. Após a votação, Lucas Cantão Freitas frisou que será redigido um documento com
o parecer do comitê e o mesmo será enviado à Direção para prosseguir com as deliberações
necessárias no colegiado do campus. Ao iniciar o segundo ponto de pauta, Lucas Cantão Freitas
disse que foi aberto um processo direcionado á direção do campus Capanema, que solicitou o
posicionamento do Comitê Gestor dos Laboratórios á respeito da solicitação, que o professor João
Fernandes da Silva Júnior foi convidado a participar da reunião devido ser o professor que mais
utiliza o equipamento no campus; foi dada a palavra ao professor João Fernandes da Silva Júnior, que
disse que o professor Jannaylton Everton Oliveira Santos do campus Tomé-Açú entrou em contato
com ele, perguntando como deveria fazer essa solicitação, que lhe orientou a formalizar o pedido, que
neste semestre não usará os equipamentos nas disciplinas, mas que utilizará com os alunos em
Estágio Supervisionado Obrigatório- ESO, que seria interessante definir uma data exata já que o mês
de abril está terminando, informou ainda que no período solicitado não fará uso do equipamento; após
a fala do professor, Lucas Cantão Freitas leu o oficio listando todos os equipamentos solicitados e
questionou a respeito do uso correto destes por serem caros, o professor João Fernandes da Silva
Júnior respondeu que esses equipamentos devem ser utilizados com certo cuidado e conhecimento,
principalmente a Estação Total, devido ser um equipamento de elevado valor, que ficará sob a
responsabilidade de quem está solicitando o empréstimo, que antes de liberar os equipamentos se faz
necessário testá-los na frente do responsável pela solicitação; Lucas Cantão Freitas perguntou se
alguém gostaria de fazer alguma colocação; a professora Erika Milene Pinto de Sousa disse que esse
pedido poderia ter sido realizado à UFRA-Belém, pois talvez haja mais disponibilidade de
equipamentos e no campus Capanema só existe uma Estação Total e em caso de dano, as aulas
futuras e estágios supervisionados poderão ser prejudicadas, neste momento Elaine Cristina Medeiros
da Rocha e Igor Andrade Pessoa disseram que são contra o empréstimo devido a quantidade de
equipamentos no campus. Lucas Cantão Freitas perguntou se alguém mais teria algo a dizer, não
havendo manifestação perguntou se estavam de acordo a fazer uma votação, após autorização,
colocou em regime de votação, rejeitado por maioria. Lucas Cantão Freitas disse após a decisão que
será redigido um documento para a direção do campus expondo os motivos de tal decisão, perguntou
se alguém teria algo mais a colocar, não havendo manifestação, agradeceu a presença de todos e
encerrou a reunião, e eu Alcione Ferreira Gomes lavrei a presente Ata que será aprovada na próxima
reunião.

