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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE EXTENSAO

Para
Pro-Peitoria
de Extensao

Officio N° 44/2018 - PROEX/Reitoria/IFPA
Belem (PA), 20 de dezembro de 2018.

A Sua Senhoria o senhor
Roberto Ferraz Barreto
Diretor Executivo da FADESP
Rua Augusto Correa s/n — Cidade Universitaria
CEP: 66075 — 110, Belem — Para
Assunto: Renovacao da Portaria Interministerial da FADESP

Prezada Senhora,

1.

Ao cumprimenta-lo, encaminho os documentos solicitados pelo Officio

n°190/2018/GAT/CGLNES/GAB/SESU- MEC e Processo 23000.036699/2018-89:
- Ata da 52' Reunido do CONSUP autorizando a FADESP como Fundacdo de apoio, fls. 1 a 10;
- Resolucao n°56/2018 - CONSUP, de 09 de marco de 2018, fls. 11
- Ata da 55a Reunido do CONSUP ratificando o relatorio anual, fls. 12 a 26;
- Lista de Participacao de pessoas vinculadas aos projetos, via Edital Proextensao 2017, apoiados
pela Fundacao, fls. 27 a 31;
- Lista de Participacao de pessoas vinculadas aos projetos, via Convenio entre o IFPA e
Prefeitura de Paragominas, apoiados pela Fundacao, fls. 32;
- Lista de Participacao de pessoas vinculadas aos projetos, via Edital APIPA 2017, apoiados pela
Fundacao, fls. 33;
- Edital Proextensao 2017, fls 34 a 61 e Aprovacao do Projeto (Resultado Final), fls. 62 a 65
- Convenio entre o IFPA e Prefeitura de Paragominas, fls 66 a 75 e Relacdo de Projetos, fls 76;
- Edital APIPA 2017, fls. 77 a 94 e Aprovacao do Projeto (Resultado Final), fls. 95 a 100.

Atenciosamente,

FabfPcio Medeiros Alho
rO-Reitor de Extensa()
PRODUReitoria/IFPA
Port. n° 1488/2016-GAB.

Av. Joao Paulo II, N° 514, entre Pass. Mariano e Pass. Coracao de Jesus — Castanheira/Beletn/PA - CEP: 66.645-240.
Telefone: (91) 3342-0631 - www.proex.ifpa.edu.br
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Minuta de pauta da 52' Reunillo Ordinaria do CONSUP — IFPA
A realizar-se nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018, Is 9h
Local: Miniauditorio da biblioteca no Campus Belem.
Item 01: Aprovacao da minuta de pauta;
Item 02: Aprovacao da Ata da 51' Reuniao Ordinaria do CONSUP, realizada nos dias 13 e 14 de
dezembro de 2017;
Item 03: Apresentacao do Relatorio das Atividades do Exercicio 2017;
Item 04: Composicao das Camaras Setoriais — escolha dos membros;
Item 05: Definicao da agenda de Reunilies Ordinarias do CONSUP;
Item 06: Indicacao de representantes para comissao central do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) do IFPA
Item 07: Convalidacao das Resolucaes aprovadas ad referendum:
07.01: Res 514.2017 tabelas de ofertas de cursos PDI Vol I
07.02: Res 004.2018_Afastamento Jhonny Silva
07.03: Res 012.2018_Afastamento Roberta Fatima Coelho
07.04: Res 013.2018 Afastamento Adebaro Reis
07.05: Res 018.2018_Afastamento Adan Martins
07.06: Res 003.2018_Calend acad basic° prof grad e Os 2018 Santarem
07.07: Res 014.2018_suspensao Calend Acad 2sem_Castanhal
07.08: Res 005.2018_atualizacao PPC Lic Ed Campo_Braganca
07.09: Res 007.2018_atualizacao PPC Mineracao Integ_Belem
07.10: Res 008.2018_atualizacao PPC Estradas Integ_Belem
07.11: Res 009.2018 atualizacao PPC Saneamento Integ_Belem
07.12: Res 015.2018_atualizacao PPC Design Interiores Integ_Belem
07.13: Res 017.2018 atualizacao PPC Eletrotecnica Integ_Belem
07.14: Res 006.2018 PPC Tecnol Agroecologia_Mab Rural
07.15: Res 010.2018 PPC Hospedagem Sub_Belem
07.16: Res 016.2018_PPC Desnv Sistemas Integ_Belem
07.17: Res 011.2018_PPC Espec Ensino Ciencias e Matematica STM
07.18: Res 019.2018 Autorizacao FADESP
07.19: Res 020.2018 _Regulamento bibliotecas
07.20: Res 021.2018_ Politica atualizacao das colecoes das bibliotecas
07.21: Res 022.2018_ Sistema Integrado das Bibliotecas
07.22: Res 023.2018_ Politica Seguranca Informacao e Comunicacao
07.23: Res 024.2018 Altera Res 363.2017 (uso de nome social)
Item 08: Apreciacao de PPC's:
08.01: Administracao Subseq_Paragominas
08.02: Agropecuaria Integ_Braganca
08.03: Design Interiores Integ_Belem
08.04: Eletronica Subseq_Belem
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08.05: Informatica Integ PROEJA_Obidos
08.06: Informatica Integ_Ananindeua
08.07: Manutencao e suporte em informatica Integ_Abatetuba
08.08: Metalurgia Subseq_Mab Ind
08.09: Tecnologia em Gestao Hospitalar_Belem
Item 09: Apreciacao Calendario Academico:
09.01: Ed Basica Superior 2018_Mab Ind
09.02: Ed Basica Superior e Pos-grad 2018_Braganca
09.03: Graduacao 2018 Altamira
09.04: Graduacao 2018_Santarem
Item 10: Camara de Gestao
10.01: Regimento Interno do Comite Gestor de Seguranca da Informacao;
10.02: Procedimentos e instrumentos para avaliacao de desempenho dos servidores tecnicoadministrativos em estagio probatorio;
Item 11: Camara de Ensino
11.01: Revalidacao de diploma de curso tecnico de nivel medio ou superior expedido por
estabelecimento estrangeiros de ensino;
11.02: Politica de Educacao do Campo do IFPA;
11.03: Diretrizes, principios, composicao e atribuicoes do niieleo de atendimento as pessoas corn
necessidades educacionais especiais
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Ala da 52a Reuniao Ordinaria ddo Conseitio Superior do IFPA
o

Realizada dia 28 de fevereiro de 2018
Aos vinte e oito dias do mes de feverciro de dois mil e dezcssctc, rcuniram-se os mcmbros
1
do Conselho Superior do Institute Federal de Educacrio. Ciencia c Tecnologia do Para —
2
IFPA, no miniauditorio da bibliotcca do Campus Belem. sob a presidencia do Magnifico
3
Rcitor, Professor Claudio Alex Jorge da Rocha. Estavam presentes os seguintes Membros:
4
5 Representantes dos Dirigentes: Raimundo Lucivaldo Cruz Figueira. Fernando Emmi
6 Correa. Mario Medice Barbosa, Anderson Walber dc Jesus Barbosa (suplente convocado).
Representantes dos Docentes: Francisco de Assis Ribeiro Cavalcanti. Jose Pereira da Silva
7
Filho, Marcio Valerio de Oliveira Favacho, Cicero Paulo Ferreira. Felix JUnior Justino do
8
9 Canna. Representantes dos Tecnicos Administrativos: Diogo Willavian Maciel Dantas,
10 Carlos Melo Junior, Domingos Sivio Moracs Tavares. Dilcilcno Santos Ferreira, Jaime
Perdigao Oliveira. Representantes dos Discentcs: Alberto Vinicius Sousa Rocha, Paulo
11
Sergio
Silva da Costa. Representantes da Sociedade Civil: Walber Lopes de Abrcu.
12
13 rcpresentante do SINDPROIFES; Ricardo de Andrade Shinkai, representante do
14 CENSIPAM. Representante do MEC/SETEC: Auscntc. Representantes dos Egressos:
15 Ausente. Relatores de I'ropostas: Raimundo Nonato Sanches de Souza, Joao Augusto
Rodrigues. Fernando Emmi Correa, Walber Lopes de Abrcu. Felix Junior Justine do Carmo.
16
0 Presidente inicia a reuniao as nave horas e cinquenta minutos saudando a todos os
17
18 presentes c aos que acompanham a reuniao pela transmissao on-line, e chi prosseguimento ao
19 o item 03, apresentacao do relator-10 dc atividades do exercicio 2017 c passa a palavra ao
20 pre-reitor Raimundo Sanches, este cumprimcnta a todos c inicia a apresentacao pcla
composicao da cquipe, nas atividades desenvolvidas destaca o projcto PRODIN Itinerante II.
21
as regulamentace•es aprovadas e Instruc6es Normativas instituklas, o programa de formacao
22
de gcstores, capacitacao no use do SIGI'P, revisaes de documcntos regulatOrios, o
23
plancjamento estrategico anual. monitoramento das metas do PDI, o rclatOrio dc gestao 2016
24
25 e 2017. Relat6rio do Protocol° de compromisso do campus Belem, capacitacao das CPAs.
26
Diz que apesar de nao scr uma atividadc da prO-reitoria. mas comp estzlo a frentc do Comite
27 Gestor de Tecnologia da Inforrnacao - CGTI, c do Comite Gestor dc Segurancra da
Informacao - COSI, apresenta as ac es desenvolvidas por mcio dc reuniaes e analises de
28
29 processos. Dirime duvidas c o trabalho da equipe a parabcnizado pclos conselheiros. 0
30 Presidents agradece a equipe da PRODIN e passa a palavra ao assessor de comunicacilo
social Joao Augusto. este cumprimenta a todos e inicia a apresentacio pelas atribuicoes, o
31
32
nUmcros das atividades descnvolvidas cm cada area dc atuacao, materiais institucionais
33
desenvolvidos e de divulgacao, ressalta a c,onversao da imagem da instituicao para positiva
34 em detrimento a apenas cinco negativas na imprensa. Prosseguc apresentando as awes da
35 Ouvidoria. fala do objetivo, fluxo dc atendimcnto. apresenta os numeros de demandas por
36 tipos, pedidos de acesso a informactlo e carta de services ao usuario. Dirime dtividas e o
37 trabalho da cquipe a parabenizado pclos conselheiros. 0 Presidente agradece a equipe da
38 ASCOM e passa ao item 04 cxplicando que. regimentalmente, e necessario cscolher os
39 membros do consclho que irao compor cada camara setorial, explica que cada camara e
40 presidida pclo pro-reitor da area exccto a dc assuntos estudantis quc 6 por urn diseente;
41
explica quc os conselheiros que nao est& presentes irao permanecer na mesma ciimara, mas
42 poderio solicitar a troca. lrao compor a samara de cnsino os conselheiros Felix, Vinicius.
43 Francisco c Emmi. Ira° compor a samara dc cxtensao os conselheiros Domingos Savio. Jose
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Realizada dia 28 de fevereiro de 2018
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45 Cicero c Elisfingela. lrao compor a camara de assuntos cstudantis os conselheiros Diteiteno.
46 Paulo e Merck). Iran compor a camara de gesulo os conselheiros Lucivaldo, Jaime.
47 Quarcsma. 0 Presidente csclarece que nao houve solicitacao formal de ncnhum conselhciro
48 sobrc inudanca de camara, neste caso inlo manta., mas podera ser rediscutido. Prosscgue
49 corn o item 05 informa que em no me's de mare() haves reuniao extraordinaria para
aprcciacAo do rclatorio de gestao 2017, esta ocorrerg no dia 28/3, prop8e as seguintcs datas
50
para as reunifies ordinarias: 25 c 26 de abril. 27 e 28 de junho. 29 e 30 de agosto, 24 c 25 de
51
outubro e 12 c 13 dc dezembro. Diz que deve haver outras reuniocs extraordinarias por
52
53 coma dos proccssos de consultas a comunidadc, mas que nao tern como prever as datas. Os
conselheiros concordam. Inicia o item 06 explicando que a vigencia do P01 cncerra em
54
2018. sendo necessario a construcao novo PD1 corn vig8ncia dc 2019 a 2023. quc semana
55
quc
vcm ja iniciam as reunifies nos campi, solicita que participcm a representacito de um
56
57 docente, discentc c t6cnico-administrativo, ap6s dirimidas davidas decidcm que as
representantcs do conselho na comisao central do P01 pelos doccntcs o conselheiro Felix.
58
59 pelos discentes o conselheiro Alberto Vinicius c pclos tdenicos o conselheiro Dilcilcno.
Prosseguc corn o item 07, diz que ha solicitacilo do conselheiro Lucivaldo quanto as tabelas
60
dos curso do PD1, subitem 07.01, este fata que devido ao memorando circular da Prodin do
61
dia 14/12/17 c, dcvido ao laps° temporal, pois entrou de ferias, nao teve coma responder a
62
63 tempo. que tem indeferimento cm tres process0 de PPC's por pane da PROPPG por nao
constar no quadro. solicita quc seja alterado o nome do curso de especializacao dc relacoes
64
6tnico-raciais para educaeao especial inclusiva. Os conselheiros aprovam corn a alteracio
65
66 do nome do curso c revogara a ad referendum. 0 Presidente coloca em votacio do subitem
67 07.02 ao 07.05. Os conselheiros aprovam. 0 Presidente coloca em votacao o subitem
68 07.06. Os conselheiros aprovam. 0 Presidente inicia o subitem 07.07 passando a palavra
69 ao conselheiro Alberto. este diz que na prdtica a Resolucao ja este valcndo em Castanhal,
70 quc cm pane o problema trata-se de atraso de calendario acadernico que tamb6m ocorrc em
outros campi por diversos motivos, que a solicitaeao parte da dire* de ensino de Castanhal
71
72 alegando tres motivos principais, mas que na verdade 6 para corrigir a problema do
73
calcndario academic°, mas na pratica trata-sc de cancelamento do calendario 2017.2 e possa
74 automaticamente ao 2018.1 e no suspensito, na ctpini5o dos alunos o problema foi a falta de
75
planejamento da direetto de ensino, quc isso acarretara na oficializacao de um semcstre dc
76 atraso no calendirio c autornaticamente no aurnento dc urn semestre dos cursos de
77 graduacao. 0 conselheiro Walber diz que o calendario ficou comprometido c prejudicado
78 desde o ano passado, mas que 6 necessario instrumentalizar os campi corn outras
79 proposicocs quc cnvolvam toda a comunidade interessada alem do colegiado. 0 conselheiro
80 Cicero apoia o conselheiro Vinicius. poise colocado que dia 14 dc julho acabava as
81
atividades dc salas de aula. apesar da p6s-graduaeao nao to seguido. Soma-se as Kees
82 negativas que ocorreram no campus, o cxamc dc sciccao 2017 so foi comegar no scgundo
83
sernestre c nao refletiu no oreamento 2018. 0 Presidente solicita quc o Vinicius filo a
84 proposicao para quc possa colocar em votaerto, este prop& que a resolucao nao seja
85 convalidada. que o processo mimic ao campus para quc o calendario seja rcprogramado
86 junto corn 2018.1. O Presidente ressalta quc 6 necessario saber se ainda 6 possivel realizar
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1
87 esta retomada, pois nao da pm entender que o fluxo sera normal corn ferias e aulas normais,
88
entende que é necessario que todos colaborem, qkre sua preocupgao esta na possibilidade de
89 colocar em pratica.Diz que devido a hora encerrA a reuniao as doze horas e quarenta e cinco
90 minutos e marca o retomo para quatorze horas e trinta minutos. Reiniciou as quatorze horns
e quarenta e cinco minutos retomando o subitem 07.07 passando a palavra ao senhor
91
Jucinaldo este realiza o histerico da situacao quanto a pos-ocupacao do campus Castanhal,
92
93 diz que observou quc o campus nao conseguiria alinhar seu calendario academic° antes do
ano civil ate 2022, quc acarretaria um prejuizo ao orcamento, que nao é somentc o discente a
94
95 pagar o preco, pois a instituicao tambem paga uma vez que existia necessidade de manter o
corpo docente em atividade em janeiro e fevereiro antes do periodo letivo 2018.1, pois os
96
docentes tiveram que rcalizar PLE a discentes em situacao de dependencia, buscando nivela97
los aos regularmente matriculados e sem dependencia quando o periodo letivo se iniciasse,
98
99
fala da implicacao no processo seletivo. A prO-reitora Elinilze diz que, junto corn o
100 campus, realizou o levantamento dos dias perdidos e a capacidade de recuperar, exemplifica
coin a situacao do campus Belem nao utilizar o sabado letivo, desde o ano passado passaram
101
102 a utilizar o sabado como letivo por verificar a necessidade que chegariam a mesma situacao
103 de Castanhal. Que a PROEN tido tomou a decisao de forma irresponsavel e sim de forma
104 excepcional, expoe os diversos motivos que levaram a decisao. 0 Presidentc ressalta a
105 questao do efeito da reversao, e impactos decorrentes, que todo o Institute passou pela acao
106 de atualizacao de PPCs, que esta foi a decisao correta. 0 conselheiro Cicero questiona
107 sobre o caso nao preenchimento de vagas devido a nota de cone colocado no sisterna dos
cursos de aquicultura e engenharia de pesca. Questiona a possibilidade de ficar dois
108
109 calendarios. 0 senhor Jucinaldo esclarece que a pontuacao SESI encaminha no edital de
110 adesao, mandaram para o campus e respondemos inforrnando a media minima do Estado,
recomendamos ao campus a revisal:), mas retornou corn a mesma informacao e assim a
1I1
112 PROEN encaminhou ao MEC, acreditam que seja compartilhado corn os pares. Quanto a
possuir dois calendarios, informa que nosso sistema academic° nao possui como administrar
113
114 turmas do mesmo ano em calendarios acadernicos e entraremos em conflito corn o sistema
do PIT e RAD, explica como o sistema ira conflitar. 0 couselheiro Vinicius agradece a
115
116 presenca da PROEN, esclarece seu posicionamento no momento anterior, no entanto diz que
117 a reflexao foi importante, mas retira sua proposta_ 0 Presidentc coloca em votacao o
118 subitem 07.07 apes os esclarecimentos. Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao do
119 subitem 07.08 ao 07.13. Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao do subitem 07.14 ao
120 07.17. Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao o subitem 07.18,explicando o processo
de necessidade de renovacao da autorizacao. Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao
121
122 do subitem 07.19 ao 07.22, explicando que houve a necessidade de ser ad referendum
123
devido a visita dos avaliadores para o recredepciamento da instituicao. Os conselheiros
124 aprovam. Coloca em votacao o subitem 07.23, texplica que houve alteracao na legislacao
125 sendo necessaria a atualizacao da nossa rcsolucao. Os conselheiros aprovam. Prossegue
126 colocando em votacao do subitem 08.01 ao 08.09, explica que trata-se dos PPC's que nao
127
foram feitos ad referendum. Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao do subitem 09.01
128 ao 09.04. Os conselheiros aprovam. 0 Presidente inicia o subitem 10.01 passando a
129 palavra ao consclheiro Emmi este realiza a leitura do parecer n° 01/2018/CONSUP/IFPA,
aetleatk9f
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130 vota favoravel a aprovacdo da minuta. 0 conselheiro Lucivaldo esclarec,e que o documento
131 ja passou pelo comite gestor e camara tecnica, mas lembra a necessidade dos membros
132 poderem participar das reunites. 0 Presidente coloca em votacao. Os conselheiros
aprovam. Inicia o subitem 10.02 passando a palavra ao conselheiro Carlos, este realiza a
133
134 leitura do parecer n° 002/2018/CONSUP/IFPA e vota favoravel a minuta apresentada corn
alteracao do paragrafo tinico do art. 17. 0 conselheiro Diogo ressalta que o processo esta
135
136 instruido desde 2015, mas resguarda tanto o servidor quanto a administractio. 0 conselheiro
137 Jaime questiona sobre a composicao da comissao e o processo de escolha. Outro
138 questionamento é porque uma pm to cnico e outra pm docente. 0 Presidente explica que
139 existe um outro processo quanto ao docente e que esti. sendo discutindo o acompanhamento
140 das atividades docentes. 0 consclheiro Carlos ressalta que nunca existiu no instituto
normativa a respeito, mas nao esti definido. 0 consclheiro Francisco diz que no caso dos
141
142 docentes existe tambem especificidades postas em lei. 0 conselheiro Dilcileno diz que d
necessario alterar o art. 1°, pois esti vago sobre quem vai escolher "Os demais
143
144 representantes" para que seja o Diretor Geral. 0 conselheiro Emmi com relacao a proposta
145
solicito que a portaria 794/2016 seja rcvista em decorrencia das delegagOes. 0 Presidente
146 coloca em votacao o parecer sem os destaques. Os conselheiros aprovam. Coloca em
votacao o destaque 1, alteracao do paragrafo Unico do art. 17. Os conselheiros aprovam.
147
148 Coloca em votacao o destaque 2, no art 1° possua a seguinte redacao "demais representantes
149 sejam escolhidos pelo gestor maxim° da unidade". Os conselheiros aprovam. Passa ao
subitem 11.02 passando a palavra ao conselheiro Walbcr, este realiza a leitura do parecer
150
151
n° 005/2018/CONSUP/1FPA, vota favoravel. 0 conselheiro Cicero ressalta que ja existe
152
varias experiencias no Institute, realiza o histbrico do tema na instituicao. 0 Presidente
153
coloca em votaedo. Os conselheiros aprovam. Inicia o subitem 11.01 passando a palavra ao
154
conselheiro Felix, este realiza a leitura do parecer n° 004/2018/CONSUP/IFPA, vota
155 favoravel. 0 Presidente coloca em votacao. Os conselheiros aprovam. Solicita que o
156 presidente substituto assuma a conducAo da reuniao, pois tem que participar de uma colacao
157 de grau, este inicia o subitem 11.03 e passa a palavra ao conselheiro Felix, este realiza a
158
leitura do parecer n° 006/2018/CONSUP/IFPA, vota favoravel coin solicitagao de
159 substituietto do termo "especial" por "espeeffica". 0 Presidente substituto coloca em
160 votacao o parecer sem o destaque. Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao do destaque
161
da substitui0o do termo "especial" por "especifica". Os conselheiros aprovam. Agradece a
162
participacao de todos ressaltando os principals pontos apresentados c discutidos na reunitio,
163
encerrou a reuniAo as dezessete horas e vintc minutos. Eu, Katia Cristina Pal eta Santana,
164
Secretaria, lavrei a presente ata, que sera assinada por mim e pelo presidentc.
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Av. Jolio Paulo II, n° 514 —Castanheira
66410-770— Relim-PA
Foie: (091) 3342-0578
e-mail: secretaria-colegiadotiilitmedu.br

Conselho Superior
Lista de Frequeneia
Tipo de Reunilio:

152' Ordinkria

Data da

Extraordinkria

28/02/2018

Local da Reuniao. Miniauditorio da hiblioteca no Campus Belem
Assinatura
N•

Nome

Categoria

Representacio

17

Manoel Antonio Quaresma Rodrigues

Titular

Dirigente

18

Vita Silva Barbosa

Titular

Dirigente

19

Raimundo Lucivaldo Cruz Figueira

Titular

Dirigente

20

Fernando Emmi Correa

Titular

Dirigente

Manhil
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21

Mario Medice Barbosa

Titular

Dirigente

22

Ricardo Barbosa Bitencourt

Titular

SETEC/MEC

23

Ivone Izete de Lima Braga

Titular

24

Walter Cardoso

Titular

25

Sady SalomAo da Silva Alves

Titular
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Walber Lopes de Abieu

Titular

27

Elisangela Santana Aguiar

Titular

28

Ricardo de Andrade Shinkai
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Ronanger Augusto Oliveira Modesto

Titular

4

,

/

v

V v

Entidade Patronal
FIEPA
Entidade Patronal
FAEPA
Entidade dos
Trabalhadores
SINASEFE
Entidade dos
,"1
Trabalhadores
7
STNDPROIFES
i
Entidade Pablica
SERPRO
Entidade Pablica C
2
CENSIPAM
Egresso
,

0

11.°4

4... ,,...1 ---,"1„,->4! ----

,

2

vis. 04
As s.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAcA0
Instituto Federal de Educactio, Cifncia e Tecnologia do Para
Av. Joio Paulo 11, n° 514 - Castanheira
66.610-770 - Belem-PA
Fone: (091) 3342-0578
e-mail: aecretarja.colegiadoQifoa.edu.br

Conselho Superior
Lista de Frequiencia
Tipo de Reunigo:

52' Ordingria

Data da

Extraordingria

28/0212018

Local da Reunigio. Miniauditerio da biblioteca no Campus Belem
,

Assinatura
N°

Nettie

Categoria

RepresentacAo

01

Andre Moacir Lage Miranda

Suplente

Presidente

02

Julio Nonato Silva Nascimento

Suplente

Docente

03

William Bruno Silva Ara*

Suplente

Docente

04

Rodrigo Antonio Pereira Junior

Suplente

Docente

05

Bruno Andrade da Silva

Suplente

Docente

06

Cassio Eduardo Flexa

Suplente

Docente

07

Maria Eliane de Lima

Suplente

'8

Eleazar Venancio Carrias

Suplente

09

Daniela Esther de Oliveira de Souza

Suplente

Tecnico
Administrativo
Tecnico
Administrativo
Discente

10

Anderson Walber de Jesus Barbosa

Suplente

Dirigente

11

Rubens Chaves Rodrigues

Suplente

Dirigente

12

Roberto Dias Lirna

Suplente

Dirigente

13

Samuel Carvalho de Aragao

Suplente

Dirigente

14

Uberlando Tiburtino Leite

Suplente

SETEC/MEC

15

Luiz Carlos de Almeida

Suplente

16

Bartolomeu Jose de Banos Junior

Suplente
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Av. Job() Paulo II, n° 514 — Castankeira
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Foam: (091) 3342-0578
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Tipo de Renni*o:

52' OrdinIria

Extraordingria

Data da Reunisio: 28/02/2018
Local da Reunilo: Miniauditerio da biblioteca no Campus Belem
SINASEFE
Assinatura
N°

Nome

Categoria

Representactio
Entidade dos
Tkabalhadores
SINDPROIFES
Entidade Pitblica
CPRM

17

Nicolau Rickman

Suplente

18

Jfinio Souza Nascimento

Suplente

ManhA

,

Tarde
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MINISTERIO DA EDUCA00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAcAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
CONSELHO SUPERIOR
RESOLUCAO N° 056/2018-CONSUP DE 09 DE MARV:, DE 2018.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCA00, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, nomeado atraves do Decreto
Presidencial de 02 de abril de 2015, publicado no D.O.U. de 06 de abril de 2015, secilo
2, pagina 1, empossado no dia 28.04.2015, no use de suas atribuicoes legais, e
considerando o disposto no processo administrativo no 23051.015145/2015-08.
Resolve:
Art.1° Convalidar a Resolucao no 019/2018-CONSUP/IFPA, de 08 de fevereiro
de 2018, que aprovou, ad referendum, a autorizaclo da Fundacao de Amparo e
Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), para atuar como Fundacao de Apoio junto ao
Instituto Federal dc Educacao, Ciencia c Tecnologia do Park pelo prazo de um ano, a
contar de 22 de fevereiro de 2018, conforme deliberacao na 52' Reuniao Ordinaria do
Conselho Superior, realizada no dia 28 de fevereiro de 2018.
Art. 2° Esta Resoluclo entra em vigor na data da sua assinatura.

Claudio Alex
e da Rocha
Presidente CONSUP

SERVICO PUBLIC() FEDERAL
MINISTRIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAcAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
CONSELHO SUPERIOR

Minuta de pauta da 55' Reunislo Ordinaria do CONSUP — IFPA
A realizar-se no dia 30 de agosto de 2018, as 9h
Local: Auditorio do CTEAD Reitoria/IFPA.
Item 01: Aprovacao da minuta de pauta.
Item 02: Apreciacao da Ata da 54a Reuniao Ordinaria do CONSUP, realizada nos dias 27 e 28 de
junho de 2018.
Item 03: Deflagracao do processo de consulta a comunidade escolar para indicacao dos candidatos aos
cargos de Reitor e de Diretores Gerais dos campi.
Item 04: Laercio Martins de Cristo Junior solicita recurso de decisao de Processo Administrativo
Disciplinar.
Item 05: Luis Paulo Fonseca Correa solicita recurso de decisao de Processo Administrativo
Disciplinar.
Item 06: Convalidacao das ResolucOes aprovadas ad referendum:
06.01: Res. 138.2018 - Extincao do Curso de Licenciatura em Informatica do Campus Santarem.
06.02: Res 143.2018 - Extincao do Curso de Licenciatura em Pedagogia do Campus Santarem.
06.03: Res. 129.2018 - PPC Tec. em Estradas Integr. — Belem.
06.04: Res. 132.2018 - PPC Tec. em Manutencao e Suporte em Informatica Integrado ao Ensino
Medi°, presencial — Abaetetuba.
06.05: Res. 133.2018 - PPC Tec. em Meio Ambiente Integr. ao Ensino Medio, presencial — Obidos.
06.06: Res. 134.2018 - PPC Tec. em Pesca Intcgr. ao Ensino Medi°, presencial — Braganca.
06.07: Res. 137.2018 - PPC Licenciatura em Educ. no Campo — Breves.
06.08: Res. 140.2018 - PPC Tec. em Informatica Subsequente, presencial — Vigia.
06.09: Res. 141.2018 - PPC Tec. em Agroecologia Subsequente, presencial — Obidos.
06.10: Res. 130.2018 Retificacao da Matriz do PPC Tec. em Recursos Pesqueiros — Vigia.
06.11: Res. 131.2018 Prorrogar o periodo de vigencia da Res. 95.2012 de 01/11/12 que aprovou PPC
do Curso Tec. em Mineracao Subsequente na modalidade presencial — Belem.
06.12: Res. 142.2018 - Aprovar o Organograma Campus Cameta.
06.13: Res. 135.2018 - Atualizacao do Calend. Academic° da Educ. Basica e Profissional 2017 e a
elaboracao do Calend. Academic° da Educ. Basica e Profissional e de POs-Graduacao 2018 — Cameta.
06.14: Res. 139.2018 - Regulamentar a concessao de Licenca Sabatica para os docentes enquadrados
no Plano Onico de Classificacao e Retribuicao de Cargos e Empregos — PUCRCE.
06.15: Res. 136.2018 - Normas para implantacao e manutencao dos procedimentos para cadastro de
atividades no SISGEN.
06.16: Res. 128.2018 - Afastamcnto Scrvidor Andrei Wilson de Sousa Almeida, de 01 a 08.05.2018
para participacao em evento em Coimbra-Portugal.

SERVIc0 POBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAcA0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
CONSELHO SUPERIOR

Res. 144.2018 - Afastamento Internacional - Servidor Marlon Carlos Franca, de 24 a 31.08.2018, para
participacao em evento em Utrecht/Holanda.
Res. 145.2018 — Prorrogacao do Afastamento Internacional - Servidor Fabio Schwab do Nascimento,
por 6 meses, para participacao em Doutorado em Cordoba, na Espanha.
Res. 147.2018 —Afastamento Internacional - Servidora Nivia Maria Vieira Costa, por 12 meses, para
participacao em Doutorado em Coimbra-Portugal.
Res. 148.2018 — Prorrogacao do Afastamento Internacional - Servidora Fabiana Bassani, por 6 meses,
para participacao em Doutorado em Coimbra-Portugal.
Res. 146.2018 — PPC Tec. Meio Ambiente Subsequente — presencial — campus Abaetetuba.
Res. 149.2018 — PPC Tec. Agropecuaria Subsequente — presencial — campus Breves.
Res. 150.2018 — PPC de aperfeicoamento em Educacao Do Campo, Agric. Familiar e Sustentabilidade
na Amazonia — presencial — campus Abaetetuba.
Item 07: Camara de Ensino, Pesquisa, Pos-graduacao e Inovacao e Extensa°
07.01: Revisao da Resolucao n° 199/2015-CONSUP/IFPA - ANEXO I.
Item 08: Camara de Gestao
08.01: Relatorio de Gestao 2017 da Fundacao de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa — FADESP.
08.02: Proposta de Organograma do Campus Obidos.
08.03: Proposta de Alteracao do Regimento da CIS.
08.04: Parceria entre Fundacao de Apoio a Pesquisa, Extensa° e Ensino em Ciencias Agrarias
FUNPEA e IFPA.
Item 09: Normativa para criacao de cursos EAD no ambito do IFPA.
Item 10: Regulamento Disciplinar Discente — RDC — Parametros para Construcao e Criterios para
Expulsao de Estudantes do IFPA.
Item 11: Uso de recursos institucionais (equipamentos) nos campi por parte dos Representantes
Estudantis do CONSUP.
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1
Aos trinta dias do mes de agosto de dois mil e dezoito, reuniram-se os membros do
Conselho Superior do Institute Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Para - IFPA,
2
no audit6rio do CTEAD na Reitoria, sob a presidencia do Magnifico Reitor Substituto, Prof.
3
4 André Moacir Lage Miranda. Estavam presentes os seguintes Membros: Representantes
5 dos Dirigentes: Manoel Antonio Quaresma Rodrigues, Vitor Silva Barbosa, Raimundo
6 Lucivaldo Cruz Figueira, Mario Medice Barbosa, Anderson Walber de Jesus Barbosa.
7
Representantes dos Docentes: Francisco de Assis Ribeiro Cavalcanti, José Pereira da Silva
8
Filho, Marcio Valerio de Oliveira Favacho, Cicero Paulo Ferreira, Felix Junior Justino do
9 Carmo. Representantes dos Tecnicos Administrativos: Domingos Savio Moraes Tavares,
10
Carlos Melo Junior, Dilcileno Santos Ferreira, Maria Eliane de Lima, Eleazar Venancio
11
Carrias (suplente convocado). Representantes dos Discentes: Alberto Vinicius Sousa
12
Rocha, Paulo Sergio Silva da Costa, Fabiana Solidade de Brito. Representantes da
13
Sociedade Civil: Ivone Izete de Lima Braga, representante da FIEPA; Sady Salomao da
14
Silva Alves, representante do SINASEFE, Ricardo de Andrade Shinkai, representante do
15 CENSIPAM. Representante do MEC/SETEC: Ausente. Representantes dos Egressos:
16 Ausente. Relatores de Propostas: André Moacir Lage Miranda, Raimundo Lucivaldo Cruz
17
Figueira, Marti° Valerio de Oliveira Favacho, Dilcileno Santos Ferreira, Felix Junior
18 Justino do Carmo, Manoel Antonio Quaresma Rodrigues, Maria Tereza Soeno Fonseca,
19 Maria de Nazare Nogueira Guimaraes Rolim, Luis Paulo Fonseca Correa. 0 Presidente
Substituto inicia a reuniao as nove horas e vinte minutos, cumprimenta a todos os presentes
20
21
e aos que acompanham a reuniao pela transmissao; justifica a ausencia do Magnifico Reitor,
22
professor Claudio Alex; passa ao item 01, aprovacao de minuta de pauta; o Presidente
23
Substituto pede a inclusao de sete convalidacOes na pauta; a inclusao das convalidacoes é
24
aceita pelos conselheiros; informa que os itens 04 e 05 tratam de recursos de processos de
25
PAD's, e em funcao do carater sigiloso das questoes a transmissao nao podera ser feita, por
26
esse motivo sugere que os itens sejam discutidos no turno da tardc. Os conselheiros aprovam
27 as alteracoes e a minuta de pauta. Passa ao item 02, ata da 54' Reuniao Ordinaria do
28
CONSUP, realizada os dias 27 e 28 de junho de 2018. Os conselheiros aprovam.
29 Prosseguem corn o item 03, o Presidente Substituto informa que precisam deliberar sobre
tres pontos; o primeiro é a deflagracao do processo de eleicao; o segundo é sobre o pleito em
30
31
turno Critic° ou dois turno; o terceiro é a escolha da comissao; o Presidente Substituto passa a
32
discutir a deflagracao do processo eleitoral, diz que considerando o historic° da eleicao
anterior, realizada em quatro de dezembro de 2014, que a nomeacao aconteceu somente
33
34
quatro meses depois, considerando a indefinicao da data de posse do novo reitor e a
mudanca de governo, podera acontecer que todos os reitores possam ser pro tempore, pois o
35
36
mandato atual acaba dia seis de abril de 2019, diz que nao ha garantia do tempo que saira a
37
nomeacao; considerando todos esses pontos, decidiram por trazer para votacao a deflagracao
38 da eleicao para que saia ainda nesse proximo mes; informa que sao doze campi, Abaetetuba,
39
Altamira, Belem, Braganca, Breves, Castanhal, Conceicao do Araguaia, Itaituba, Maraba
40
Industrial, Marabit Rural, Santarem e Tucurui; esclarece que a eleicao para esses campi
41
ocorrera pois ja faz cinco anos que vigora a portaria que autorizou o funcionamento, pra que
42
seja feita a eleicao para os campi, é preciso ter a portaria de autorizacao de funcionamento e
43
sao esses doze campi que possuem; passa a palavra aos conselheiros para consideracees.

MEC - SETEC
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44 NA° ha manifestack por parte dos conselheiros; 0 Presidente Substituto abre a votacao.
45 Por unanimidade o Presidente Substituto considera aprovada a deflagracao do processo de
46 consulta a comunidade escolar para indicacAo dos candidatos aos cargos de Reitor e de
47 Diretores Gerais dos campi; passam ao segundo panto do discusslo, se a consulta sera em
48 turno 'ink° ou em dois turnos; diz que considerando o custo institucional para que seja
49 realizada em dois turnos, o deslocamento e o tempo da comissAo, os esforcos da
50 comunidade, considerando ainda o quantitativo de candidatos, levando em consideracao a
51
Ultima eleicao, a indicacAo do Presidente Substituto é que seja feito em Calico turno; abre
para considerackies dos conselheiros. 0 conselheiro Felix cumprimenta a todos e ressalta
52
que Codas as regras estAo especificadas no decreto; que esses doze campi participarao da
53
eleicAo de Diretor e Reitor, mas que as comissoes locals sairAo dos dezoito campi e uma da
54
Reitoria; que a responsabilidade desse Conselho sera de coordenar a escoiha dessas
55
56
comissoes locais. 0 Presidente Substituto abre a votacdo. 0 Presidente Substituto declara
57 aprovada por unanimidade a eleicAo em tumo anico. Passam a deliberar sobre a escoiha da
comissAo; o Presidente Substituto reforca que a comissAo escolhida pelo Conselho tera a
58
59
responsabilidade de formular apenas o edital para a escolha das comissoes locals e conduzird
o processo de escoiha das comissoes locais; informa que a comissAo formada pelos
60
conselheiros ira se desfazer apes a escoiha da comissAo central; que a comissAo central é
61
62 quem conduzira o processo de eleicAo dos Diretores e Reitor. 0 conselheiro Cicero pede
esclarecimentos de como sera feita a escoiha da comissAo central. 0 conselheiro Felix
63
relata que participou das duas Ultimas comissoes do conselho; que a comissao local tera tres
64
membros titulares e tres membros suplentes de cada categoria; que fica inviavel, por
65
questoes orcamentarias, trazer todos para participar de uma reuniAo extraordinaria do
66
Conselho Superior, por isso trazem apenas os primeiros colocados de cada categoria; diz que
67
68 a partir desse momento a comissAo do Conselho se isenta e os membros das comissoes
locais, em conversa com Reitor, fazem a escolha da comissAo central. 0 conselheiro
69
Vinicius pede esclarecimentos de como se dard o trabalho da comissao central. 0
70
Presidente Substituto informa que a comissAo central sera responsavel por todo o processo
71
de eleicAo, desde a formulacao do edital; que segundo o decreto federal n° 6.986/2009, os
72
processes de consulta para escolha dos cargos de Reitor e de Diretor de campus cerflo
73
finalizados em ate noventa dias, contados da data de seu inicio. 0 Presidente Substituto
74
sugeri que a comissao escolhida por esse Conselho tenha um representante de cada
75
76 categoria. Os conselheiros concordam. 0 Presidente Substituto abre a votacAo para
77
formacao da comissAo. 0 conselheiro Felix é eleito o representante da categoria dos
78
docentes. 0 conselheiro Carlos Melo é eleito o representante da categoria dos Tecnicos
79
administrativos. 0 conselheiro Vinicius é eleito o representante da categoria dos discentes.
80
0 conselheiro Sady é eleito o representante da categoria da sociedade civil. 0 conselheiro
81
Carlos Melo explica que comissao do Conselho sera responsavel pela eleicAo das comissoes
82 locals, entao na-o ha problema de um candidato a Diretor de campus participar da comissAo
83
que esti sendo escolhida hoje. 0 Presidente Substituto reforca que a comissao eleita hoje
84
sera responsavel pela formulacAo do edital e eleicAo das comissoes locais, nAo trabalhara de
85 forma alguma no processo de escolha dos Diretores e Reitor. 0 conselheiro Mario Medice
86
se candidata e e eleito o representante da categoria dos dirigentes. 0 Presidente Substituto
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87 informa que a comissao eleita a composta pelos conselheiros Felix, Carlos Melo, Vinicius,
88 Sady e Mario Medice. 0 conselheiro Quaresma questiona que para ele nAo ficou clam
89 como sera eleita a comissao central do processo. 0 Presidente Substituto faz a leitura do
90 artigo quarto do decreto no 6.986/2009 para esclarecer as diividas do conselheiro Quaresma.
91
0 conselheiro Sivio explica que a escolha é feita pela quantidade de votos que o
92 representante ganhou dentro do seu campus; quem tiver o maior mimero de votos participard
93
de uma reuniao na Reitoria e nessa reuniAo sera escolhida a comissAo central. 0 conselheiro
94
Felix informa que a partir do resultado das comissOes locals, os primeiros colocados sAo
95 convocados para uma reuniao extraordinaria com esse Conselho Superior; a partir desse
96 momento os participantes das comissOes locals terAo que decidir de forma democratica
97 quem sera() os representantes da comissAo central. 0 Presidente Substituto faz a leitura do
artigo quinto do decreto no 6.986/2009, para complementar a fala do conselheiro Felix; o
98
99 Presidente Substituto passa ao Ultimo ponto para encerrar esse item de pauta, que e a
decisao de quem sera o presidente da comissao eleita por esse Conselho Superior, pede para
100
a comissao se reunir por cinco minutos para decidir; apos a reuniao, a comissao leita decidiu
101
que o seu presidente sera o conselheiro Felix. 0 conselheiro Felix agradece a confianca dos
102
conselheiros, relata que tentara conduzir o processo da forma mais transparente possivel. 0
103
Presidente Substituto considera deflagrado o processo de consulta a comunidade escolar
104
para indicacAo dos candidatos aos cargos de Reitor e de Diretores Gerais dos campi. Passa
105
106 ao item 06, convalidacoes das resolucoes aprovadas ad referendum; colocando em votacao
107 os subitens 06.01 e 06.02. Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao do subitem 06.03
ao 06.11. Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao o subitem 06.12. Os conselheiros
108
109 aprovam. Coloca em votacao o subitem 06.13. Os conselheiros aprovam. Coloca em
110 votacao o subitem 06.14. Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao o subitem 06.15.
Os conselheiros aprovam. Coloca em votacao o subitem 06.16. Os conselheiros aprovam.
111
Coloca
em votacao as convalidacoes das resolucoes n°144/2018 a 150/2018, incluidas na
112
pauta no inicio da reuniAo. Os conselheiros aprovam. Prosseguem corn o item 07; o
113
conselheiro Felix explica que so faltou o anexo I da resolucifo no 199/2015 para ser
114
115 aprovado pelo Conselho, demonstra como ficou o anexo I apos as deliberacoes tomadas na
Ultima reuniao, ressalta que so colocou no quadro o que esta no texto da minuta da resolucao
116
117 aprovada pelo Conselho. 0 Presidente Substituto coloca em votacao o anexo I da
resolucAo n°199/2015. Os conselheiros aprovam por unanimidade. Passa ao item 08; o
118
119 conselheiro Marcio Valerio inicia a apresentacAo do subitem 08.02; cumprimenta a todos,
120 faz a leitura do parecer no 024/2018, referente a proposta de organograma do campus
Obidos, ao final revela ser favoravel a proposta de organograma e passa a palavra ao
121
Presidente Substituto. 0 Presidente Substituto coloca em votacao o subitem 08.02. Os
122
123 conselheiros aprovam por unanimidade o organograma do campus Obidos. Subitem 08.03;
124 o conselheiro Quaresma cumprimenta os conselheiros e passa a leitura do parecer n°
025/2018, referente a proposta de alteracAo do Regimento Interno da CIS; o conselheiro
125
126 Quaresma prop& a exclusao do art. 31, no art. 42 prop& que nap seja feita alteracao para
evitar desencontros de informacdes entre as comissoes locals e comissAo central e no art. 43
127
128 o relator propae fazer uma inclusAo de texto para melhorar o entendimento; apos as
129 consideracoes, diz ser favoravel a proposta de alteracao do Regimento Interno da CIS desde
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130 que sejam feitas as modificacoes sugeridas. 0 Presidente Substituto coloca o subitem
08.03 em discussao. 0 conselheiro Carlos Melo diz ser pertinentes as modificacoes
131
132 sugeridas pelo conselheiro Quaresma, pois a CIS pode orientar o servidor, mas existe
prerrogativas que sac) inerentes a DGP. 0 conselheiro Eliazar parabeniza o relator pelas
133
134 observacoes, diz que esta de acordo corn as alteracOes propostas pelo relator e que sao
consideracoes pertinentes. 0 conselheiro Quaresma faz a leitura do art. 43 apOs a alteracao
135
136 do texto. 0 Presidente Substituto coloca em votacao a exclusao do art. 31, a nao alteracao
137 do art. 42 e a adequacao do texto do art. 43. Os conselheiros aprovam por unanimidade a
proposta de alteracao do Regimento Interno da CIS. Passam ao subitem 08.01, o
138
139
conselheiro Lucivaldo cumprimenta a todos e passa a leitura do parecer n° 028/2018,
140 referente ao Relat6rio de Gestao do ano de 2017 da FADESP; faz uma breve analise sobre o
processo, esclarece que o merit° trata somente da analise e aprovacao do Relatorio de
141
142 Gestao e nao do recredenciamento da FADESP, que sera tratado em outra reuniao; faz
143
destaque aos prazos e aos documento necessarios para o recredenciamento, passa a leitura de
seu
voto, o conselheiro aprova o Relat6rio de Gestao do ano de 2017 da FADESP, justifica
144
seu voto dizendo que o mesmo atende todos os requisitos legais; enfatiza que para o
145
recredenciamento os demais requisitos presente na legislacao precisam ser atendidos. 0
146
Presidente Substituto explica que estao analisando apenas o Relat6rio de Gestao, o
147
148
processo de recredenciamento seguird todos os criterios estabelecidos na legislacao,
inclusive a aprovacao do Conselho Superior do IFPA; o Presidente Substituto abre a
149
150 votacao. 0 subitem 08.01 é provado por unanimidade pelos conselheiros. Passam ao
151
subitem 08.04; o conselheiro Lucivaldo passa a leitura do parecer n° 023/2018, referente
152 parceria entre a FUNPEA e IFPA, descreve os documentos contidos no processo; pede
153 atencao ao despacho emitido pela Procuradoria Federal do IFPA, que se manifesta somente
154 sobre ser possivel ou nao a parceria do IFPA corn mais de uma Fundacao, informa que a
155
Procuradoria nao entra no merit° da legalidade e da documentacao apresentada pela
156 FUNPEA; diz que observou um problema significativo nas certidOes da FUNPEA, todas as
157 certidOes expedidas pelos orgaos competentes para comprovacao da regularidade juridica,
158 fiscal e previdenciaria da FUNPEA estao vencidas; diz que pelos motivos expostos vota pelo
159 indeferimento do credenciamento da FUNPEA e pela notificacao da interessada para
160 regulamentacao dos documentos exigidos em lei, e apOs, se conveniente, dar
161
prosseguimento ao pedido de credenciamento. 0 Presidente Substituto diz que mesmo o
162 processo contendo o parecer da Procuradoria Federal dizendo que a possivel a relacao corn
163 mais de uma fundayao de apoio, entende ser extremamente comprometedor o Conselho
164 aprovar a relacao do IFPA com uma fundacao de apoio que tern todas as suas certidOes de
regularidades vencidas; o Presidente Substituto abre votacao do subitem 08.04. Vinte
165
166 conselheiros votam pelo indeferimento do pedido de credenciamento da FUNPEA e houve
167 uma abstencao. 0 Presidente Substituto passa ao item 09, informa que a Camara de Ensino
168
solicitou a retirada. 0 conselheiro Cicero esclarece que como se trata de urn assunto de
169 extrema importancia, que envolve PROEN, PROPPG e PROEX, que ele so teve acesso ao
170 processo na segunda-feira, acharam melhor retirar da pauta, para terem urn tempo melhor
171
para analise. 0 Presidente Substituto passa ao item 10 e item 11, informa que o
172
Conselheiro Vinicius pediu a retirada dos itens da pauta. 0 conselheiro Sady pede
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173
esclarecimentos sobre a questa.° do RCS, que deveria ter vindo para essa reuniao, relata que
174 existem servidores que estao aguardando somente a deliberacao do Conselho. 0 conselheiro
175
Lucivaldo diz que realmente deveria ser submetida a essa reuniao o processo de revisao da
176 resolucao n° 232/2014, mas devido ao problema que varios campi tiveram corn a compra de
177 passagens e pagamentos de diarias, ficou impossivel agilizar o encontro dos representantes
178 das CPPDs locais com a CPPD central, mas o problema ja foi resolvido, relata que hoje a
179 CPPD conseguiu fazer a Ultima reuniao para finalizar as orientacOes indicadas no parecer no
180 020/2018; que o tema podeth ser pauta da prOxima reuniao do Conselho. 0 Presidente
181
Substituto informa que a ideia é ser realizada uma reuniao extraordinaria no mes de
182
setembro para ser discutido essa questao. 0 conselheiro Vinicius esclarece que pediu a
183
retirada dos itens 10 e 11 da pauta por conta do horario e precisaria da presenca da Pro184
Reitora Elinilze, mas ela precisou sair; agradece a presidencia pelo atendimento de incluir as
185
pautas na reuniao. 0 Presidente Substituto diz ao conselheiro Vinicius que o IFPA existe
em funcao dos alunos, end() sempre que possivel as pautas indicadas por eles sera()
186
187 atendidas. 0 conselheiro Lucivaldo informa que o campus Itaituba recebeu a visita do
188 Ministerio da Educacao para o recredenciamento do curso de Analises e Desenvolvimento
189
de Sistemas, que obtiveram a nota quatro, destaca que era urn curso que estava corn urn
190 protocolo de compromisso assinado; agradece o apoio recebido de todos. 0 Presidente
Substituto parabeniza o conselheiro Lucivaldo e toda a comunidade envolvida; informa que
191
192
o item 04 e item 05 ficarao para o turno da tarde; esciarece, principalmente para os que
assistem a transmissao, que pelo cathter sigiloso que sera tratado a reuniao nao sera
193
194 transmitida; informa que so sera permitida a presenca dos conselheiros, dos advogados e das
partes habilitadas; agradece aos que acompanharam a tra.nsmissao; encerra a reuniao as onze
195
horas quarenta minutos e marca o retorno para quatorze horas e trinta minutos. 0
196
Presidente Substituto reiniciou as quatorze horas e trinta e cinco minutos, cumprimenta a
197
198 todos e reforea que conforme acordado pela manila, a reuniao nao sera transmitida por conta
do carater sigiloso da pauta que sera tratada; passa ao item 04, solicita que perrnanecam no
199
200 auditorio somente as partes interessadas no processo do senhor Laercio Martins de Cristo
Junior; informa como se procedera a reuniao; fase um, o relator ira proferir seu parecer, fase
201
doffs, a procuradoria ira se manifestar; fase tees, o recorrente ou o advogado irao se
202
manifestar por urn periodo de quinze minutos; fase quatro, sera aberta aos conselheiros para
203
204 consideracoes; fase cinco sera aberta a votacao que se dare por maioria simples; informa que
205 o voto sera fundamentado caso nao concorde corn o relator; passa a palavra ao conselheiro
Dilcileno. 0 conselheiro Dilcileno cumprimenta a todos e passa a leitura do parecer no
206
207 026/2018, referente ao recurso de reconsideracao em decisao de PAD, vota pela manutencao
208 da decisao que aplicou pena de suspensao ao servidor Laercio Martins de Cristo Junior. 0
209 Procurador, Dr. Aldenor Bohadana, diz que a Procuradoria ja se manifestou por tres
210 vezes durante o decorrer do processo; que apenas ira pontuar os elementos presentes no
211
recurso; diz que ficou comprovado nos autos a efetiva participacao do recorrente no
212
procedimento de dispensa de licitacao, o qua] gerou prejuizo ao erario; que o recorrente, na
213 qualidade de coordenador financeiro do campus Castanhal, funcao CD 04, registrou
214 empenhos no sistema de valores visivelmente superiores aos contratados pela
Administracao; considerando que a falta de zelo ao analisar o processo causou prejuizo ao
215
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216 erario e que o servidor recorrente possuia vasto conhecimento tecnico dos procedimentos de
217 pagamentos do campus, entendeu-se por agravar a pena de advertencia para suspensao de
trinta dias; por fim ratifica que a Procuradoria Federal manifesta-se pelo conhecimento do
218
219 recurso, mas pelo seu total improvimento, mantendo-se na Integra a decisao condenatoria
220 proferida pelo Magnifico Reitor do IFPA. A advogada Maria Tereza Soeno Fonseca,
representante do senhor Laercio Cristo, cumprimenta a todos; expoes os argumentos para
221
222 defesa do servidor Laercio Cristo; diz que o recorrente somente lancou o valor do empenho
223 no Sistema Integrado de Administracao de Servicos Gerais - SIASG; que o efetivo
224 pagamento foi assinado pelo Diretor Geral do campus e pela Gestora Financeira; que o
225
servidor somente seguiu ordens de seu superior hierarquico; que o registro do empenho
226 consiste apenas na reserva de orcamento, o efetivo pagamento nAo foi feito pelo senhor
Laercio; ao final, pede pela absolvicao ou que sigam o descrito no relatorio final da
227
228 comissao que apurou o PAD e apliquem a pena de advertencia para o seu cliente. 0
229
Presidente Substituto passa a palavra aos conselheiros. 0 conselheiro Felix diz que a
230 culpa do senhor Laercio Cristo foi, somente, nao ter questionado a divergencia do valor
231
apresentado no empenho, já que ele nao tinha a responsabilidade de liquidar e fazer o
232 pagamento, que por esse motivo a pena de suspensao poderia ter sido excessiva, que a pena
233 sugerida pela comissao poderia ter sido acatada. 0 conselheiro Dilcileno esclarece que o
234 senhor Laercio Cristo diz em seu depoimento que ele fez o lancamento do emprenho no
235
sistema, imprimiu e deu para a Gestora Financeira assinar. 0 conselheiro Marcio Valerio
236 entende que a defesa esti pedindo o arrolamento de outros envolvidos, mas que o dever do
237 servidor Laercio Cristo era informar a autoridade maior sobre os indicios de irregularidades
238 que estavam acontecendo; questiona se o pagamento a maior feito para a empresa foi
239 devolvido. A advogada Maria Tereza diz que foi iniciado um processo pedindo a
240 devolucao amigavel, diz nao saber como esti o andamento desse processo; que o servidor
Laercio recebeu apenas urn memorando solicitando o registro do empenho. 0 conselheiro
241
Marcio Valkrio diz que é mais urn erro para ser apurado, pois todos sabem que o processo
242
243
precisa ser entregue completo, corn todos os seus volumes, nap poderia o servidor Laercio
244 ter recebido apenas um memorando, que mais uma vez ele deveria ter informado aos
245 superiores sobre o que estava acontecendo. 0 Dr. Aldenor Bohadana esclarece que nao fez
246 citacao pois nao é esse o objeto do recurso, mas havia suspeitas de uma serie de
247
irregularidades que estavam ocorrendo no campus, inclusive corn indicios de falsidade
248
ideolOgica no processo de dispensa de licitacao; que se o ato do senhor Laercio Cristo nao
249 tivesse causado prejuizo ao eriirio, poderia ser mantida a pena sugerida pela comissao, como
250 houve prejuizo viu a necessidade de aplicacao de uma pena maior. 0 conselheiro Vitor diz
251
que o processo sempre tramita em sua totalidade, ele como Diretor Geral, nao analisa
252
processo incompleto; questiona qual a influencia do servidor Laercio no sistema, já que o
253
relator disse que ele lancou e levou o documento para a Gestora Financeira assinar. 0
254
conselheiro Dilcileno explica que ao ler o processo que apurou as condutas, o proprio
255 senhor Laercio afirma, em seus depoimentos, que ele lancou o empenho e levou para a
256 Gestor Financeira assinar; que apesar de a servidora exercer o papel de Gestora Financeira,
257 ela possuia uma funcao FG 01 e o senhor Laercio Cristo, como coordenador, exercia uma
258 funcao CD 04. 0 conselheiro Anderson pede explicacao sobre o organograma do campus,
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259 pois ainda nAo conseguiu entender. 0 conselheiro Cicero explica a hierarquia do campus
260 Castanhal; diz que quando a Escola Agrotecnica passou a ser Institute, o organograma ficou
261
diferenciado, apesar da servidora ser Gestora Financeira, ela possuia uma FG 01, e o
servidor Laercio Cristo, possuia uma CD 04, ou seja, o servidor era hierarquicamente
262
263
superior a Gestora Financeira. 0 conselheiro Vinicius diz que a relatoria afirma que o
264 servidor Laercio Cristo fez o empenho, a defesa afirma que nao foi feito, por esse motivo
265 pede esclarecimentos em relacao ao empenho, a liquidacao e o pagamento; questiona sobre a
266 dosimetria das penas, diz que o servidor Laercio teve a mesma penalidade que o Ordenador
267 de Despesas do campus, sendo que o erro cometido pelo senhor Laercio foi somente o de ter
268
lancado no sistema valor deferente do contratado pela Administracao, mas quem autorizou o
269 pagamento foi o Ordenador de Despesas. 0 conselheiro Dilcileno mostra ao conselheiro
270
Vinicius urn documento que, segundo o proprio servidor Laercio Cristo, a gestora Financeira
271
assinou e o servidor Laercio Cristo lancou no sistema, isso consta no depoimento prestado
272 pelo recorrente. 0 Dr. Aldenor Bohadana diz que foi pertinente a pergunta em relacao a
273 responsabilidade de cada urn nesse processo, ate que ponto o Ordenador de Despesas é
274 responsavel pela gestao do campus quando existe uma segregacao de funcao, corn pessoas
nomeadas pelo Gestor para exercer funcOes determinadas; relata que nao teria logica ter
275
cargos de direcao de setor se somente o Diretor Geral sera responsabilizado, entao pelo
276
277
principio da segregacao das funcees é pertinente que os servidores que esta'o a frente do
278
trabalho sejam responsabilizados, se nao, nao faria sentido existir as funcoes de confiancas e
279 cargos de direcao dentro do Institute. 0 Presidente Substituto abre a votacao. 0
conselheiro Francisco vota corn o relator. 0 conselheiro José Filho vota corn o relator. 0
280
conselheiro Marcio Favacho acompanha o relator. 0 conselheiro Cicero vota corn o
281
282 relator. 0 conselheiro Felix acompanha o relator. 0 conselheiro Domingos Sivio vota corn
283 o relator. 0 conselheiro Carlos Melo acompanhando o voto do relator. A conselheira
284
Eliane vota corn o relator. 0 conselheiro Vinicius acompanha o relator. 0 conselheiro
Paulo Sergio acompanha o relator. 0 conselheiro Manoel Quaresma acompanha o voto do
285
286 relator. 0 conselheiro Vitor acompanha o voto do relator. 0 conselheiro Lucivaldo
287 acompanha o relator. 0 conselheiro Anderson acompanha o relator. 0 conselheiro Sady
288 acompanha o relator. 0 conselheiro Eliazar vota corn o relator. 0 Presidente substituto
289 declara que por unanimidade o Conselho decidiu manter a pena do servidor Laercio Martins
290 de Cristo Junior; passa ao ultimo ponto da reuniao, item 05, referente ao recurso de decisao
de PAD do senhor Luis Paulo Fonseca Correa; informa como se procedera a reuniao; fase
291
292
urn, o relator ira proferir seu parecer; fase dois, a procuradoria ira se manifestar; fase tres, o
293 recorrente ou o advogado se manifestara por um periodo de quinze minutos; fase quatro,
294
sera aberta aos conselheiros para consideracoes; fase cinco sera aberta a votacao que se dara
295 por maioria simples; informa que o voto sera fundamentado caso nao acompanhe o relator;
passa a palavra ao conselheiro Dilcileno. 0 conselheiro Dilcileno inicia a leitura do parecer
296
297 n° 027/2018, referente ao pedido de reconsideracao do senhor Luis Paulo Fonseca Correa, ao
298
final da leitura diz que vota pela manutencao da decisao da penalidade de demissao aplicada
299 ao recorrente. 0 Procurador, Dr. Aldenor Bohadana, cumprimenta a todos e afirma que a
300 Procuradoria ji se manifestou a exaustao nesse processo, entao sera sucinto em comentar
301
apenas os pontos presentes na persa recursal apresentada pela defesa do recorrente; diz que é
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sabido que no processo administrativo disciplinar o indiciado se defende dos fatos e nao da
302
303 sua pactuacAo legal, tanto é assim que a Procuradoria desenquadrou o que a comissao
apuradora dos fatos a priori tinha demandado, assim a indiferente a indicacao legal, bastando
304
305 que esteja presente na peca acusatOria; explica que nAo houve nenhum prejuizo ao
recorrente por conta disso, o recorrente teve plena ciencia do que estava sendo acusado;
306
307 relata que ficou evidente que o senhor Luis Paulo, na qualidade de Diretor de Administracao
308 e Planejamento do campus Castanhal, recomendou e conduziu urn processo de dispensa de
309
licitacao corn graves irregularidades; relata que outro ponto muito importante sAo as
310 constatacoes das fraudes nas assinaturas das pesquisas de precos coletadas; se o recorrente
tivesse encaminhado o processo para a Procuradoria, como indicado na legislacAo vigente,
311
312
todo esse procedimento teria sido evitado; por esses motivos, a Procuradoria entende que
313
houve dolo; opina pelo conhecimento do recurso, mas, no merit°, pelo seu improvimento,
314 mantida a decisao proferida pelo Magnifico Reitor do IFPA. 0 Presidente Substituto passa
315 a palavra a advogada do recorrente. A advogada Maria de Nazare Nogueira Guimarkes
316 Rolim cumprimenta a todos os presentes e apresenta a defesa do recorrente, diz que o
317 recorrente foi tratado de forma desigual; que nAo houve prejuizo ao erario, pois o servico foi
318 prestado e de acordo coin preco de mercado; diz que solicitaram exame grafotecnico e
319 acareacOes, mas tiveram seus pedidos negados; que para ser caracterizado improbidade
320 administrativa precisa ter vontade de provocar o dano ao erario, precisa ser provado o dolo
321
por parte do recorrente, e isso no aconteceu; relata que o caderno de protocolo sumiu
322 durante as investigacoes; diz que o julgamento do recorrente foi totalmente discricionario e
323
subjetivo; ao final pede para os conselheiros reverem a penalidade imposta ao seu cliente. 0
324
Presidente Substituto passa a palavra aos conselheiros. 0 conselheiro Sady aponta que a
325 defesa indicou dois pontos que nAo foram apreciados pelo relator, o qual diz ser o sumico do
326 livro de protocolo e a falta do exame grafotecnico. 0 conselheiro Andersom questiona qual
327 o documento que indicou o use de calamidade ptiblica como dispensa de licitacAo. 0
328
conselheiro Dilcileno responde ao conselheiro Anderson que a indicacao de calamidade
329 publica consta no mesmo despacho que sugeria a dispensa de licitacAo. A advogada Maria
330 de Nazare relata que quem apresentou o documento de calamidade publica e dispensa de
331
licitacao foi o coordenador da CAM1, diz que foi por conta da cratera que tinha se aberto e
332 estava apresentando riscos aos alunos e servidores. 0 conselheiro Vitor cita que a advogada
333 usou o termo vinganca durante a defesa do senhor Luis Paulo; diz que a tempos passados ele
334 concordaria corn a advogada, mas que hoje nAo ve dentro da Instituicao esse tipo de
335 problema; que na qualidade de Diretor de campus nunca teve urn pedido de portaria negado,
336 e muitas vezes a GestAo nem sabe quem é o servidor que ira assumir, mas confiam no
337 trabalho dos Diretores; sobre a falta de o processo ter passado pela procuradoria por causa
338 do sumico do caderno de protocolo, diz que poderia o recorrente ter ido direto
339 Procuradoria, esclarecer as dlividas, pois a Procuradoria sempre esta de portas abertas para
340 auxilia-los. 0 conselheiro Cicero apresenta sua dtivida em relaeao a cotacao de preco e se
341
houve indicios de falsidade ideolOgica durante o levantamento dos precos. 0 conselheiro
342
Dilcileno explica ao conselheiro Sady que os processos para serem encaminhados para a
343
Procuradoria nao é via caderno de protocolo, e sim via sistema SIPAC, pois la fica
344 registrado as movimentacOes do processo; que durante a averiguacAo das denancias, tuna
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345 testemunha relata que os processos nAo eram enviados a Procuradoria por conta da demora;
346 esclarece ao conselheiro Cicero que, embora tenha uma solicitacAo da CAMI, o processo de
347
licitacAo inicia corn o termo de referencia, o que flat) foi feito. A advogada Maria de
348
Nazare esclarece ao conselheiro Cicero que o coordenador da CAMI disse que a pesquisa
349 de prep estava em cima da mesa dele, depois disse que foi uma servidora que fez através de
350 e-mail, ao final, nAo conseguiram chegar a uma conclusAo de quem fez a pesquisa de precos.
351
0 senhor Luis Paulo manifesta-se, apresenta seus argumentos, expOe que o dever de
352 encaminhar os processos a Procuradoria nAo era dele e sim do Diretor Geral; que os precos
353 vieram todos da CAMI, ele so encaminhou o processo, nAo tinha como saber que as
354 assinaturas eram falsas; diz que o seu julgamento foi errado e pede a proporcionalidade e
355 razoabilidade da sua pena. 0 conselheiro Vinicius enfatiza que no despacho emitido pelo
356
recorrente, o inciso que é utilizado para justificar a dispensa de licitacao caracteriza
357 emergencia ou calamidade publics, diz perceber que o recorrente tratou o problema como
358 uma emergencia e rap calamidade publica; diz que estao tratando de uma demissao, assim
359 como o recorrente poderia ter encaminhado o processo para a Procuradoria, todos os outros
360 setores tambem poderiam ter encaminhado. mas somente o recorrente foi demitido. 0
361
conselheiro Carlos Melo pede esclarecimento se houve algum elemento que rao possa ter
sido levado em conta pelo relator. 0 conselheiro Dilcileno esclarece que se debrueou no
362
363 processo que caracterizou a pena de demissAo do senhor Luis Paulo, mas existem outros. 0
364
conselheiro Francisco questiona qual a dosimetria utilizada para a aplicacAo da pena; diz
365 que ha a figura do senhor Luis Paulo, mas que existem outros envolvidos nos autos do
processo, questiona qual o peso que utilizou para a aplicacAo das penalidades, pois varios
366
367 servidores foram apontados no processo e apenas dois foram demitidos. 0 Dr.
368 Aldenor Bohadana diz que toda vez que houver o enquadramento de urn ato praticado por
369 um servidor ptiblico em que a lei preve a pena de demissio, nab podera haver a dosimetria
370 da pena; relata que a comissAo entendeu que a participacAo do recorrente foi decisiva para a
371
dispensa de licitacao; que se trata de um problema complexo e que varias irregularidades
372 foram encontradas no campus Castanhal. 0 conselheiro Lucivaldo fala sobre o memorial
373 entregue pela defesa do senhor Luis Paulo, que algumas diligencias nAo foram realizadas;
374 diz que apesar de ter recebido o processo dia vinte e urn de agosto, precisaria de mais tempo
375 para analisar, no momento ele nAo se sente seguro para dar seu voto, sugere que a decisao
376 fique para a prOxima reuniAo. 0 conselheiro Sady sugeri que a decisAo seja tomada hoje. 0
377
Presidente Substituto coloca em votacAo. Oito conselheiros votam para que a decisAo seja
378 na proxima reuniAo; cinco para que a decislo seja tomada agora e tees se abstem de votar.
379 Por decisao da maioria o Presidente Substituto informa que a votacao do pedido recurso de
380 decisao de Processo Administrativo Disciplinar do senhor Luis Paulo ficara para a pr6xima
381
reuniAo; agradece a participacao de todos e encerra a reuniAo as dezoito horas e cinquenta e
382 cinco minutos. Eu, Jully Emily dos Santos Cunha, Secretaria, lavrei a presente ata, que sera
383 assinada por mim e pelo Presidente Substituto.
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Titular

10

Dilcileno Santos Ferreira

Titular

11

Maria Eliane de Lima

Titular

Manhi

Tarde
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Alberto Vinicius Sousa Rocha

Titular

Tecnico
Administrativo
Tecnico
Administrativo
Tecnico
Administrativo
Tecnico
Administrativo
Tecnico
Administrativo
Discente

13

Kennalde Leandro da Silva Lima

Titular

Discente

14

Natanael Silva Hungria J6nior

Titular

Discente

15

Paulo Sergio Silva da Costa

Titular

Discente

16

Fabiana Solidade de Brito

Titular

Discente
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SERVICO POBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
Institute Federal de Educaclio, Ciencia e Tecnologia do Park
Av. Joie Paulo 11, n° 514— Castanheira
66.610-770 — Belem-PA
Fone: (091) 3342-0578
e-mail: seeretariccoleffladoOlifoa.edu.br

Conselho Superior
Lista de Frequencia
Tipo de Reuniio:

NC 55' Ordinaria

ExtraordinIria

Data da Reuniao: 30/08/2018
Local da Reuniao: Auditorio do CTEAD Reitoria/1FPA
Assinatura
N°

Nome

Categoria

RepresentacAo

17

Manoel Antonio Quaresma Rodrigues

Titular

Dirigente

18

Vitor Silva Barbosa

Titular

Dirigente

19

Raimundo Lucivaldo Cruz Figueira

Titular

Dirigente

20

Anderson Walber de Jesus Barbosa

Titular

Dirigente

Titular

Dirigente
SETEC/MEC

2 j.. Mario Medice Barbosa
22

Ricardo Barbosa Bitencourt

Titular

23

Ivone Izete de Lima Braga

Titular

24

Walter Cardoso

Titular

25

Sady Salomao da Silva Alves

Titular

26

José Guilherme da Silva Melo

Titular

27

Elisangela Santana Aguiar

Titular

28

Ricardo de Andrade Shinkai

Titular

29

Ronanger Augusto Oliveira Modesto

Titular

ManhA

Tarde
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
Instituto Federal de Educaclo, Ciancia e Tecnologia do Para
Av. Joao Paulo 11, n° 514 — Castanheira
66.610-770 — Belem-PA
Pone: (091)3342-0578
e-mail: secretaria.coleziadoGiNtna,edu.br

Conselho Superior
Lista de Frequencia
Tipo de ReuniAo:

55* Ordiniria

Extraordinaria

Data da Reuniiio: 30/08/2018
Local da Reuniao: Audited° do CTEAD Reitoria/IFPA
Assinatura
N°

Nome

Categoria

Representacio

01

André Moacir Lage Miranda

Suplente

Presidente

02

Julio Nonato Silva Nascimento

Suplente

Docente

03

William Bruno Silva Araujo

Suplente

Docente

04

Rodrigo Antonio Pereira JUnior

Suplente

Docente

05

Bruno Andrade da Silva

Suplente

Docente

06

Cassio Eduardo Flexa

Suplente

Docente

07

Eleazar Venancio Carrias

Suplente

08

Daniels Esther de Oliveira de
Souza

Suplente

Tecnico
Administrative
Discente

09

Rubens Chaves Rodrigues

Suplente

Dirigente

10

Roberto Dias Lima

Suplente

Dirigente

11

Samuel Carvalho de Aragdo

Suplente

Dirigente

12

Uberlando Tiburtino Leite

Suplente

SETEC/MEC

13

Luiz Carlos de Almeida

Suplente

14

Bartolomeu José de Barros Junior

Suplente

15

Aluisio Fernandes da Silva

Suplente

Entidade Patronal
FAEPA
Entidade dos
Trabalhadores
SINASEFE
Entidade dos
Trabalhadores
SINDPROIFES

Mania
All

de,

Tarde
Alb

—........sw /..
111111,1" -°' —dowsmem■
#

.

- ,—

,

3

SERVIc0 PUBLIC() FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAcA0
Instituto Federal de Educacio, Ciencia e Tecnologia do Pars
Av. Joio Paulo II, n° 514 — Castan heirs
66.610-770 — Belem-PA
Fone: (091) 3342-0578
e-mail: secretaria.coletiadoifpa.edu.br

Conselho Superior
Lista de Frequincia
Tipo de Reuniao:

55° Ordiniria

Extraordiniria

Data da Reuniao: 30/08/2018
Local da Reuniao: Auditorio do CTEAD Reitoria/IFPA

Assinatura
N°
16

Nome
Hullo Souza Nascimento

Categoria

RepresentacAo

Suplente

Entidade Mlles
CPRM

ManhA

Tarde

4
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SERVICO PUBLIC() FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA

Lista/de participacao de pessoas vinculadas aos projetos do IFPA apoiados pela FADESP

PROJETO

COORDENADOR

SIAPE

DISCENTES

MATRICULA

Memorial dos Povos das Aguas: colecao da cultura material
dos ribeirinhos do Baixo Tocantins no Estado do Para

Josiel do Rego Vilhena

1333819

Ozielma Neponucena dos Reis

20170851279

Madson Costa Dias

201722923229

Cinemaeduca: transversalizando saberes na educacao

Roney Alano Pinto dos Reis

2271042

Sindrome de Burnot nos profissionais da construcao civil da
cidade de Altamira - Para

Sandriely da Anunciagao
Furtado

1725134

Uso sustentavel da agua: conservar, cuidar e consumir

Mara LIbia Viana de Lima

2799057

Curso de educacao financeira via planilhas eletronicas
direcionada a gestao de pequenas empresas e a economia
familiar
Elaboracao de produtos a partir do peixe de baixo valor
comercial, gerando capacitac5o de atores sociais
envolvidos na producao e comercializacao de pescado
0 desaparecimento dos manguezais na reserva extrativista
marinha de Soure: a interpretacao cientifica versus a
popular
Implantacao do cultivo do camarao da Amazonia,
Macrobrachium Amazonicum, no interior de Braganca
Boas Praticas de Manejo (BPMs) na piscicultura: uma
abordagem de ensino, pesquisa e extensao na Amazonia
Marajoara

Denis Carlos Lima Costa

1182440

Roberto Vilhena do Espirito
Santo

1616264

Marlon Carlos Franga

1663792

Euclides Pereira e Silva

Fabricio Nilo Lima da Silva

1299119

2329367

Felipe Baia Rodrigues

20160853094

Taiane Meireles dos Santos

20162204921

Elivana Silva da Cruz

20171485765

Igor Ruthierre Correa Barros

20171485888

Daniel Bleno Barros da Costa

20161095692

Lucas Moraes da Silva

20181513141

Geovana Larissa Paula de Oliveira

20181513140

Maycon Oliveira Pereira

20161845746

Caio Alexandre Leal Pinto

20161845747

Evelyn Rafaelle de Oliveira Souza

20160853116

Leandro Elias Ribeiro Monteiro

20162053087

Erisson Pinheiro Nascimento

20161562669

Waikyria Santos Cardoso

20161562818

Ruthe da Silva Cardoso

20171574063

Stenio Cesar Freitas

20171574042

Daniel de Oliveira Viana

20170351955

Vanusa de Souza Gama

20170351716

Brenda Oliveira de Souza
Erica Vieira da Silva

20181500803
20171511809
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INSTITUTO
FEDERAL
Pa rá

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA

Lista de participacao de pessoas vinculadas aos projetos do IFPA apoiados pela FADESP

PROJETO

COORDENADOR

SIAPE

DISCENTES

MATRICULA

Reciclar, plantar e conservar: fabricacao de substrato
organico a partir da compostagem de residuos vegetais para
a producao de mudas e reflorestamento
Fortalecimento
de
praticas
agroecologicas
e
beneficiamentos de alimentos por grupos de mulheres do
Baixo Tocantins

Julio Cesar Vieira Frare

2297378

Renato Freitas Ribeiro

20170353217

Mateus Alencar Furtado

20170351730

Educacao ambiental na Era Digital

Wanessa Shuelen Costa
AraUjo

2384093

Benedito de Souza Ribeiro

2334984

Neto

Vanda Alfaia Martins

20170353080

André Vieira da Costa

20170353290

Alan Barros Virgolino

20172290731

Davi Araujo Ferreira

20172290738

Elizangela Maria Gonsalves Silva

20162184085

Jhemyson Jhonathan da Silveira Reis

20163231963

Resgate das sementes crioulas por meio da implantacao de
bancos de sementes comunitarios em Castanhal - PA

Juliana Simoes Nobre
Gama

2169040

NETUNO Mobile: Sistema Android voltado a gerir, otimizar
e monitorar sistemas Piscicula de pequenas unidades
familiares de producao
Laborat6rio Itinerante de Matematica de Itaituba
(LABMATI): Possibilidades de Interacoes entre o IFPA e a
Rede P6blica Municipal de Ensino de Itaituba
Implantac5o de horta comunitaria para producao organica
de hortalicas e plantas medicinais no bairro Maria
Magdalena, no municipio de Itaituba Para
Uniao para Renascer

Felix Lek da Silva

1817539

Sandro Silva dos Santos

20160932356

José antonio de Oliveira
Junior

1947251

Rayane Freitas de Sousa

20162040336

Jeyciane Crisitine Sarges Damasceno

20162040357

Isaias da Silva Pereira

1243028

Viviane de Melo Sousa

20172040249

Geanso Miranda de Moura

1648918

Horta e educacao ambiental

Celyane dos Reis Batista

2408119

Wanderlan Santos da Silva

20170372165

Matheus Oliveira da Rocha

20171012103

Pedro Italo Almeida de Sousa

20172260870

Adrian Loyan de Sá Bentes

20172220699
y
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SERVICO PUBLIC() FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA

Lista de participacao de pessoas vinculadas aos projetos do IFPA apoiados pela FADESP

PROJETO

COORDENADOR

SIAPE

DISCENTES

MATRICULA

Estrategias e tecnologias para o desenvolvimento da
Bananicultura no municipio de Alenquer e Obidos (PA)

Bruno Almeida de Melo

2410034

José Luis Andrade dos Santos Junior

20171516825

SISTEMOL: Sistema de Controle de Temperatura em
Ambientes de Armazenamento de Medicamentos
Termolabeis

Ithalo Bruno GrigOrio de

1075808

Carlos Ramon da Silva Ferreria

20172290587

Emilly Santiago Magalhaes

20172290541

AO:1'es participativas em prol do desenvolvimento da
agricultura familiar corn bases agroecologicas

Antonio Augusto Nogueira
Franco

2410023

Jaqueline Rodrigues Regis

20172200469

Solo na Escola: ensino do solo como principio de educacao
ambiental corn alunos do ensino fundamental no municipio
de Breves

Ludmila de Freitas

1017853

Tratamento de residuos de consumo residencial urbano desenvolvimento de processos domesticos de descarte
seletivo e compostagem e de cooperativismo local

Veronica Aquino Costa

Ensino e aprendizagem de Ciencias

Graciana dos Santos de
Sousa

Cartografia Inclusiva: aprendendo a ler mapas em Libras e
Braile

Forma*, de banco de sementes de leguminosas e
producao de adubos verdes na comunidade de Castelo

Moura

Tatiana Para Monteiro de

Ezaquiel Oliveira Pereira

20170351949

Jackeline da Silva Campos

20171511798

Gisele Ribeiro Farias

20172042761

Naiane Paiva Machado

20163011442

Landson Mayan Silva Meneses

20162290207

Elyson José Campos Silva

20152290034

Vinicius de Araujo Portela

20162290519

1935735

Eduardo Kenji Negrao Konno

20170936138

1216069

Evelin Vieira Rodrigues

20171915637

Gabriel Menezes Ferreira

20163231954

Joao Henrique Trindade de Matos

20163231965

1914931

1051459

Freitas

Domingos Savio Morals
Tavares

Branco e Santa
Terezinha em Castanhal — Para
A Implantacao da Horta Comunitaria Escolar: Uma
Perspectiva na Educacao Alimentar e Ambiental na Escola

Rubens de Oliveira
Meireles

1298379
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAcA0
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAcAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA

Lista de participacao de pessoas vinculadas aos projetos do IFPA apoiados pela FADESP

"Estadual de Ensino Fundamental e Medi° Estela Salles" e
Comunidades Arredores
IDRE - Inclusao Digital em Robotica Educacional para Jovens
da Rede POblica

Helio Fernando Bentzen
Pessoa Filho

2271341

Inclusao no Ensino de Quimica: Confeccao de uma Tabela
Periodica como Recurso Didatico Pedagogico para Alunos
Deficientes Visuais das Escolas Publicas do Municipio de

Renato Araujo da Costa

2313557

Gledso Garcia Rocha

20170373884

Rayane de Jesus Barbosa

20173435661

Auriene Araujo Costa

20173435614

Gustavo Matos Carvalho

20072080419

Matheus Silva Ramos

20072080415

Parauapebas/PA

PROJETO

COORDENADOR

SIAPE

DISCENTES

N1ATRICULA

Silagem Biologica: Alternativa sustentavel para o
aproveitamento de resicluos de pescado na Amazonia

Carlos Mikael Mota

2314206

Jackson Alan Marinho Sarmento

20152180005

ELISAMA THAYSSA DA SILVA VIEIRA

20181570150

Mailana Almeida de Souza

20162180156

Melyssa Galvao Correa

20170351938

Lorhann Ferreira Gomes

20170353239

Jackeline Pinheiro Alves

20170351954

Jamile Alves Pedro

20173235819

Raimundo Savio Almeida da Silva

20170355099

Jozicley Barros Rodrigues da Silva

20172074950

Andrea do Socorro Bolhosa

2015850045

Horta na escola: awes de educacao ambiental corn alunos
do ensino fundamental em escolas do municipio de Breves

Ivanildo Amorim de
Oliveira

Capacitacgo de internos em regime semi-aberto da colonia

Ricardo Augusto Martins

agricola penal de Santa Izabel

Cordeiro

Mapeamento do bairro Vila Tocantins

Midson Cesar Feitosa
Cardoso

2297447

1751413

2602796

Sarmento

MUM
INSTITUTO
FEDERAL
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA

I' Is. 3/
Ass.

Lista de participacao de pessoas vinculadas aos projetos do IFPA apoiados pela FADESP

Projeto de prevencao e combate ao trabalho escravo em
escolas publicas do municipio de Tucuruf

Marcelo Melo dos Santos

Centro de Atendimento ao Turista no municipio de Vigia PA

Liliane Oliveira

Victor Emanoel Dias Correa

20172200493

1279720

Gabrielle Costa Baia

20172203408

1828410

Juliana Dias de Souza
Valdomiro Dantas Melo

2015850067
20161345273

Gleyciane de Kassia Saladanha

20161345277

SERVICO PUBLIC° FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO

Ha. 32

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA00, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA — CAMPUS CASTANHAL
PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTAO DE EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES - PPDRGEA

Ass,

dl

RELAcA0 DE DISCENTES, PROJETO, ORIENTADOR E SIAPE - PARAGOMINAS

MATRICULA

TiTULO DO PROJETO

ORIENTADOR

SIAPE

Caracterizacao, Acoes Estrategicas e Politicas Publicas de Implantacao de Sistemas Agroflorestais no Municipio

Rosana Cardoso Rodrigues

1297475

DISCENTE

20173406532

Abimael Oliveira dos Santos

20173406533

Agnaldo Reis Pontes

Uso de tecnologias no ensino aprendizagem em matematica em escolas do campo do municipio de Paragominas —

Antonio Jorge Paraense da Paixao

2457869

20173406534

Breno Lima Colonnelli

Louise Ferreira Rosal

1751161

20173406535

Ciro Da Cunha Rodrigues

Avaliacao das politicas publicas para o desenvolvimento rural mais sustentavel das agriculturas familiares no
municipio de Paragominas.
Analise multitemporal com use da geotecnologia para o cadastro ambiental rural na comunidade Paragonorte-

20173406536

Claudia Maria Lopes Pereira Lemos

20173406538
20173406537

rip Parannminas-PA

Cicero Paulo Ferreira

2163446

Maria Jose de Souza Barbosa

21053069

Diego Guimaraes Vieira

Hortas com bases agroecologicas como alternativa ao combate a desnutricao na estrategia de sande da familia: o
caso do bairro morada do sol, Paraaominas/PA
Mercado institucional de alimentos de produtos da Agricultura familiar no municipio de Paragominas/PA

Adebaro Alves dos Reis

1462468

Djenane Mara Soares de Guaqueta

Orientacao pedagogica para geografia: o estudo do municipio no ensino fundamental da zona rural de

Antonio Jorge Paraense da Paixao

2457869

20173406540

Francisca Oneide Oliveira Lima

Cicero Paulo Ferreira

2163446

20173406542

Cicero Paulo Ferreira

2163446

20173406545

Francisco de Assis Ferreira de
Araujo
Galbani
Possidonio
Cardoso

Hortas comunitarias urbanas: uma alternativa de melhoria da qualidade de vida das familias beneficiarias de
prouramas sociais do residential Morada do Sol
Reflexoes docentes sobre praticas educativas para ensinar ciencias e formar cidadaos criticos: abordagem de CTS
e aestao de empreendimentos aaroalimentares nas aulas de ciencias
Importancia das boas praticas agricolas para a seguranca alimentar na merenda escolar

Maria Regina Sarkis Peixoto Joele

1260863

20173406546

Jossiele da Costa Fernandes
Karla Tatiane Amoras Leite

Suezilde da Conceicao Amaral
Ribeiro
Lian Valente Brandao

1506704

20173406549

Planejamento estrategico: a utilizacao de tecnicas de analise como ferramenta de gestic) para o desenvolvimento
de c000erativas. e de politicas oCiblicas voltadas oara o setor cooperativista
Caracterizacao e prospeccao da cadeia produtiva da piscicultura do municipio de Paragominas-PA

20173406548

Laize Ramalho da Silva Santos

1546059

20173406553

Leila Cruz Moreira

Roberta de Fatima Rodrigues
Coelho
Romier da Paixao Sousa
Rosana Cardoso Rodrigues

1297475

Maria Jose de Souza Barbosa

21053069

1752973

20173406554

Lorena Carla Souza da Silva

Quintais agroflorestais como estrategia de desenvolvimento rural sustentavel para agricultores familiares no
municipio de Paragominas-Para
A agroecologia, concepcoes e caracterizagio dos cursos tecnicos do eixo tecnologico de recursos naturals da
educacao orofissional oiblica no municioio de Paraaominas-PA
Transformacoes das trajetorias sock) produtivas do acai nativo na agrovila Bacaba, municipio de Paragominas-PA

20173406555

Maria Aparecida Luciano

Desafio a construcao de uma politica publica de cultura em Paragominas - Para

20173406556

Maria Tatiely Barbosa Silva

Gerenciamento da distribuicao de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar no municipio de

Adebaro Alves dos Reis

1462468

20173406557

Mariza Lima de Araujo

Suely Cristina Gomes de Lima

2353623

20173406558

Roberto Antonio dos Reis Gomes

Boas praticas de manipulacao e aproveitamento integral de alimentos produzidos na cooperativa dos pequenos
orodutores rurais do Uraim e Condominio Rural - COOPERURAIM
0 perigo dos Agrotoxicos na agricultura familiar no municipio de Paragominas

Romier da Paixao Sousa

1506601

20173406559

Rosemiro de Assis Ribeiro

Aplicagio de tecnologias no cultivo de mandioca na Vila Uniao, Assentamento Paragonorte, municipio de

Joao Tavares Nascimento

0054011

20173406560

Samio Costa de Sousa

Geotecnologias no planejamento agroecologico e adequacao ambiental no assentamento Paragonorte-PA

Felix Lelis da Silva

1817539

20173406561

Soria Pereira Lima Soares

Modelagem Matematica como Estrategia para o Ensino de Geometria Espacial no 3° ano do Ensino Medi°

Antonio Jorge Paraense da Paixao

2457869

20173406562

Suzane Mendes Cardoso

Louise Ferreira Rosal

1751161

20173406563

Tallece Rodrigues Goncalves
Cameiro

Estudo do perfil socioeconomico e do nivel tecnolOgico empregado no manejo das abeihas Apis mellifera:
proposicao de acoes para o fortalecimento dos apicultores do nordeste paraense
A importancia da producao da biomassa da banana verde e produtos funcionais em uma cooperativa da agricultura
familiar de Paragominas-PA

Maria Regina Sarkis Peixoto Joele

1260863

Rodovia BR 316, km 63, s/rg, Bairro Saudade
CEP 68740-970, Castanhal - PA, Telefone: (91) 3412-1604 Fax: (91) 8408-2778
E-mail: ppdrgea@ifpa.edu.br

1506601
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INSTITUTO FEDERAL
Para

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO
DIRETORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO

El.13119.

RELACAO DE PROJETOS EM EXECUCAO — IFPA X FADESP

Os projetos em execucao atualmente corn a FADESP, sob a supervisdo da Pro-reitoria de
Pesquisa, Pos-graduacao e Inovacao sao provenientes do Edital de Apoio a Inovacao e Pesquisa
Aplicada — APIPA do ano de 2017 discriminados na tabela abaixo.
TITULO DO PROJETO
ARGOS: PULSEIRA
ASSISTIVA DE APOIO A
PESSOAS DEFICIENTES
VISUAIS
UTILIZAcA0 DE REJEITOS
DE BAUXITA — LAMAS DE
LAVAGEM — COMO
AGREGADOS RECICLADOS
PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTO E/OU
ASSENTAMENTO
CAPTURA E AVALIAcA0
DA EFICIENCIA DE
POPULAcOES DE
BACTERIAS FIXADORAS
DE NITROGENIO EM
AREAS SOB CULTIVO DE
FEIJAO-FAVA (PHASEOLUS
LUNATUS (L.) WALP EM
MARABA, PA

COORDENADOR

SIAPE

CAMPUS

VALOR DO
PROJETO

JOSE DE SOUSA
RIBEIRO FILHO

2294982

CAMETA

R$ 26.350,53

OSCAR JESUS
CHOQUE
FERNANDEZ

1504578

BELEM

R$ 27.460,87

LINNAJARA DE
VASCONCELOS
MARTINS
FERREIRA

2297244

MARABA
RURAL

R$ 25.819,62

Belem, 20 de dezembro de 2018.

Pc41

SAULO
FAEL SILVA E SILVA
Pro-reitor de Pesquisa, Pos-Graduaciio e Inovaciio em exercicio.
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EDITAL N° 03/2017 - PROEX/IFPA
SELECAO DE PROPOSTAS DE EXTENSAO COM CONCESSAO

,
~pLX //Fi

DE BOLSAS E AUXiLIO FINANCEIRO
Ass.

1.DA CONVOCACAO
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACA 0, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, por
intermedio da Pro-Reitoria de Extensao— PROEX, no use de suas atribuicoes legais,
considerando o que estabelece o Decreto Federal n° 6.495 de 30 de junho de 2008, a Lei
Federal n° 12.155 de 23 de dezembro de 2009, o Decreto Federal n ° 7.416 de 30 de dezembro
de 2010, e ainda a Portaria n° 58 de 21 de novembro de 2014 da SETEC/MEC, torna publico
o lancamento do presente edital, e convoca os servidores docentes e tecnicos administrativos a
apresentarem propostas para a concessao de auxilio financeiro a projetos de extensao e bolsa a
discentes através do Programa Institucional de Auxilio as Atividades de Extensa°
(PROEXTENSAO).
2.DAS DISPOSICOES PRELIMINARES
2.1. 0 presente Edital destina-se ao fortalecimento da extensao nas grandes areas tematicas,
descritas no item 4, sendo definidas segundo o Plano Nacional de Extensa° — PNE 20112020, e Documento "Extensa° Tecnologica - Rede Federal de Educacao Profissional,
Cientifica e Tecnologica", visando contribuir significativamente para as awes de extensao no
Instituto Federal do Para — IFPA, nos eixos abaixo discriminados, cabendo ao autor do projeto
indicar o eixo de atuacao principal:

a) Eixo Tematico I — Incluscio Social: Projeto que tern como foco a agricultura familiar, povos
tradicionais da regiao, periferias, questOes etnico-raciais, pessoas corn deficiencia, inclusao
digital, populaeao carceraria, direito da crianea e adolescente, direito da mulher, direito do
idoso, educaeao para os direitos humanos e pessoas em situacao de vulnerabilidade social
(decorrentes de crises economicas, baixos niveis de educaeao, condieoes demograficas,
catastrofes, preconceito, drogas, prostituicao, abuso sexual, guerra, descaso e falta de
comprometimento das autoridades responsaveis).
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b) Eixo Temcitico II — Memória Cultural, da Produceio Artistica e do Patrimonio Cultural:
Projeto que tem como foco herancas simbolicas materializadas em textos, ritos, monumentos,
celebraeOes, objetos, escrituras sagradas, oralidade, e outros suportes mnemonicos que
funcionam como gatilhos para acionar significados associados ao que passou; as mais
diversas formal de arte (como musica, pintura, fotografia, audiovisual, danca, teatro, etc );
bens, manifestacoes populares, cultos, tradieoes materiais e imateriais (intangiveis),
ancestralidade, importancia historica e cultural de uma regiao (pais, localidade ou
comunidade).
c) Eixo Temcitico III - Emprego e Renda: projetos sociais e/ou tecnologicos, ern associnao
corn atores do mundo do trabalho, voltados a gernao de emprego e renda e a prestaeao de
servieos tecnologicos, envolvendo Arranjos Produtivos Locais (APLs).
2.2. Nos termos do presente, flea estabelecido que nenhum proponente podera alegar
desconhecimento das normas e condicoes estabelecidas neste Edital para eximir-se de
quaisquer responsabilidades inerentes a ele.
2.3. 0 Programa Institucional de Auxilio as Atividades de Extensa° - PROEXTENSAO é urn
instrumento de incentivo ao desenvolvimento de projetos de extensao, com enfase na
formacao dos estudantes e na inclusao social nas suas mais diversas dimensoes, visando
aprofundar awes politicas que venham fortalecer a institucionalizaedo da extensao no ambito
do IFPA, tendo como objetivos:
a. Promover o fortalecimento e a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensa° e,
consequentemente, maior democratiznao do saber;
b. Estimular o envolvimento e a coopernao de servidores e estudantes em atividades de
extensao, favorecendo a integracao entre o IFPA e a Sociedade;
c. Apoiar os Campi no desenvolvimento de programas e projetos de extensao, que
contribuam para a implementacao de politicas pirblicas e o fortalecimento da extensao
no IFPA;
d. Motivar a participacao dos estudantes regulares dos diversos cursos do IFPA, no
processo de internao corn a sociedade e emancipaeao do cidadao, através de
atividades de extensao que contribuam para a formaeao professional, inclusao social,
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geracao de oportunidades, melhoria das condic5es de vida e para o exercicioAa
cidadania;
is.
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e. Oportunizar ao estudante a aplicacao de conhecimentos academicos em prol Jla
sociedade em que vive, possibilitando, assim, o seu desenvolvimento
conseqiientemente o seu crescimento humano e profissional.
2.4. As atividades de extensao a serem realizadas pelos discentes nos projetos submetidos
deverao estar previstas, preferencialmente, nos Projetos Politico Pedagogicos de Cursos, para
que estas atividades possam ser computadas na integralizacao curricular de seus respectivos
cursos, principalmente, por meio de Estagio Supervisionado, Atividades Complementares, ou
outran corn este fim.

3. DAS DEFINICOES
3.1. A Extensito é o processo educativo, cultural e cientifico que articula o ensino e a
pesquisa-inovacao de forma indissociavel e viabiliza a relacao transformadora entre o IFPA e
a sociedade. A extensao a uma via de mao-dupla, corn transit° assegurado a comunidade
academica, que encontrard na sociedade, a oportunidade de elaboracao da praxis de um
conhecimento academic°. No retorno a instituicao, servidores e discentes trarao urn
aprendizado que, submetido a reflexao teorica, sera acrescido aquele conhecimento.
3.2. Entende-se como Projeto uma acao processual e continua de carater educativo, social,
cultural, cientifico ou tecnologico, corn objetivo especifico e prazo determinado, sendo que o
projeto pode estar vinculado, ou nao, a um programa de extensao.
3.3. Entende-se como Coordenador/Orientador do Projeto o docente ou tecnico
administrativo, efetivo, que sera responsavel pelo planejamento, coordenacao e orientacao do
projeto de extensao.
3.4. Entende-se como Aluno Voluntario o aluno regularmente matriculado no IFPA, em
curso de graduacao ou tecnico, que nao tera o beneficio da bolsa durante o periodo de
execucao do Projeto.
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3.5. Entende-se como Aluno Bolsista o aluno regularmente matriculado no IFPA, em curso de
graduacdo ou tecnico, que sera beneficiado corn uma bolsa mensal durante o periodo de
execucdo do Projeto.
3.6. Entende-se como Extensionista - Colaborador o professor ou tecnico administrativo, que
pertence ou ndo ao corpo de servidores do IFPA, corn suas funcoes definidas no projeto, que
ndo podera ser a de orientaedo, onde o coordenador podera solicitar seu certificado de
Extensionista - Colaborador, apps aprovaedo do relatorio final do projeto.

4. DAS AREAS TEMATICAS
4.1. Comunicacao: comunicaedo social; midia comunitaria; comunicaedo escrita e eletronica;
produedo e difusdo de material educativo; televisao e radio voltados para noes educativas.
4.2. Arte, Cultura e Esporte: desenvolvimento cultural; cultura, memória e patrimonio;
cultura e memória social; cultura e sociedade; folclore, artesanato e tradieOes culturais;
produedo cultural e artistica na area de artes plasticas e artes graficas; producdo cultural e
artistica na area de fotografia, cinema e video; produedo cultural e artistica na area de mitsica
e danea; producdo teatral e circense; e, awes de apoio e incentivo ao esporte Equipe de
Treinamento Esportivo (ETE).
4.3. Direitos Humanos e Justica: assistencia juridica; direitos de grupos sociais;
organizae5es populares; e questoes agrarias.
4.4. Educacao: educaedo basica; educaedo e cidadania; educacdo a distancia; educaedo
continuada; educaedo de jovens e adultos; educaedo para a melhor idade; educaedo especial;
educaedo do campo; educaedo para as questoes etnico racial; educaedo infantil; ensino
fundamental; ensino medio; incentivo a leitura; acompanhamento de egressos.
4.5. Meio Ambiente: preservaedo e sustentabilidade do meio ambiente; meio ambiente e
desenvolvimento sustentavel; desenvolvimento regional sustentavel; aspectos de meio
ambiente e sustentabilidade do desenvolvimento urbano e do desenvolvimento rural;
educaedo ambiental; gestdo de recursos naturais e sistemas integrados para bacias regionais;
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4.6. Satide: promocao a sande e qualidade de vida; atencao a grupos de pessoas corn
deficiencia; atencao integral a mulher; atencao integral a crianca; atencao integral a sande de
adultos; atencao integral a terceira idade; atencao integral ao adolescente e ao jovem;
capacitacao e qualificacao de recursos humanos e de gestores de politicas publicas de sande;
cooperayao interinstitucional e cooperacao internacional na area; desenvolvimento do sistema
de sande; sande e seguranca no trabalho; esporte, lazer e sande; hospitais e clinicas
universitarias; novas endemias, pandemias e epidemias; sande da familia; use e dependencia
de drogas.
4.7. Tecnologia e Producao: transferencia de tecnologias apropriadas; empreendedorismo;
empresas juniores; inovacao tecnologica; polos tecnologicos; direitos de propriedade e
patentes.
4.8. Trabalho: reforma agraria e trabalho rural; trabalho e inclusao social; educacao
profissional; organizacoes populares para o trabalho; cooperativas populares; questao agraria;
sande e seguranca no trabalho; trabalho infantil; turismo e oportunidades de trabalho.

5. DOS REQUISITOS E OBRIGAcOES DO COORDENADOR/ ORIENTADOR
5.1. 0 Coordenador/Orientador deve preencher os seguintes requisitos:
a. Ser Professor ou Tecnico-Administrativo do quadro efetivo do IFPA;
b. Ter formacao academica de nivel superior ou pos-graduacao, na area objeto da
proposta;
c. Possuir experiencia compativel corn a funcao de orientador e formador de recursos
humanos;
d. Possuir curriculo na Plataforma Lattes atualizado, ha pelo menos seis meses ern
relayao ao periodo da solicitacao;
e. Nao estar afastado integralmente para participar de programa de pos-graduacao, ou
por qualquer outro motivo, durante a vigencia do projeto;
f. Possuir carga-horaria disponivel para a execucao do projeto;
g. Nao estar inadimplente corn nenhuma obrigacao relacionada a nenhum edital de
concessao de bolsa ou de fomento, no ambito da PROEX/IFPA.
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5.2. Sao as seguintes obrigapies do Coordenador/Orientador:
a. Selecionar e indicar, para bolsista, estudante corn perfil adequado, formacao
academica compativel corn as atividades previstas no piano de trabalho, que tenha
desempenho academic() satisfatorio e principalmente, corn disponibilidade para o
desenvolvimento do trabalho;
b. Garantir a viabilidade de execucao do projeto dentro das condicOes oferecidas pelo
IFPA, no campus de lotacao do proponente e, caso exists a necessidade de recursos
externos, de qualquer natureza, o orientador devera buscar os meios e condicoes de
obte-los;
c. Orientar o bolsista nas fases distintas do projeto de extensao, estabelecendo condicoes
adequadas de acesso as instalacoes necessarias para realizacao do piano de trabalho, e
incluindo a elaboracao dos relatorios parcial e final, a elaboracao de relatorios tecnicocientificos, a divulgacao de resultados e a participacao em eventos de extensao do
IFPA ou externos;
d. Zelar pelo registro de frequencia, com o devido lancamento das faltas, bem como
realizar o acompanhamento do rendimento academic° do bolsista e a avaliacao de
desempenho no projeto;
e. Enviar a folha de frequencia do bolsista e memorando de encaminhamento para o email proextensao@ifpa.edu.br, impreterivelmente, ate o peratimo dia fail de cada
mes, para a abertura de processo de pagamento de bolsa.
f. Incluir o nome dos alunos bolsistas, alunos voluntarios e extensionistas colaboradores
nas publicacoes e trabalhos apresentados em congressos e seminarios, cujos resultados
tiveram a participacao efetiva dos mesmos;
g. Constar em apresentacao (paineis ou comunicacao oral) ou publicacOes (artigos,
resumos, Livros, etc.) agradecimento a PROEX/IFPA, pela concessao de bolsa e
financiamento do projeto;
h. Informar a PROEX no prazo maxim° de 03 (tres) dias uteis da data de ocorrencia, o
cancelamento da bolsa e/ou substituicao de bolsistas, quando do afastamento do
bolsista, a pedido ou por qualquer situacao que configure como impeditiva nos termos
do Edital, ou perda de vinculo academico institucional corn o IFPA;
i. Apresentar os relatorios parcial (Anexo VI), final (Anexo VIII) e financeiro (Anexo
X) a PROEX, nos prazos estipulados no Cronograma Geral deste Edital;
6
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Os relatOrios parcial, financeiro e final, deverdo ser encaminhados em arquivo no
formato PDF - Portable Document Format (Formato Portatil de Documento), para o
endereco eletronico proextensao@ifpa.edu.br;

k. Coordenar somente as atividades de uma proposta, ficando facultada a participacao em
outra proposta como Extensionista - colaborador, de outra equipe, porem obedecendo
a carga-horaria estabelecida na Resolucao n°199/2015 - CONSUP, para essa atividade
e comprovada no PIT;
I.

Quando o coordenador for urn tecnico administrativo, este deve apresentar no Anexo I
e/ou no Anexo V, a carga-horaria disponivel para o projeto, com a ciencia e liberacdo
da chefia imediata;

m. Estar disponivel para prestar informacOes, a qualquer momento, durante o periodo de
vigencia do projeto;
n. No caso de impedimentos que indique a paralisacdo do projeto de extensao, o
orientador devera informar imediatamente, através de memorando, a PROEX para que
tome as providencias cabiveis;
o. Autorizar a utilizacao institucional de resultados, produtos e direitos de imagens nos
termos do Anexo XII;
p. Caso o projeto necessite, o Coordenador podera indicar ate 02 (dois) Extensionistas Colaboradores, corn urn plano de atividades especifico para cada participante
indicado, incluindo uma declaracdo da chefia do campus/unidade (Anexo V), a qual
deve ser mantida sob a guarda do coordenador do projeto;
q. 0 Extensionista - Colaborador tera suas awes definidas no projeto, através de urn
plano de atividades especificas, as quais nao podefao ser as de orientacao, podendo o
mesmo solicitar certificado de participacao no projeto.

5.3E vedado ao Coordenador/Orientador:
a. Repassar a outro extensionista a orientacao do seu bolsista ou coordenacao do projeto;
b. Orientar aluno que nao faz parte do seu Campus;
c. Solicitar ao(s) seu(s) bolsista(s) que divida(m) o valor da bolsa entre dois ou mais
alunos;
d. Apresentar proposta ja aprovada em outros Editais, podendo acarretar na devolucao
do recurso via GRU;
7
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e. Apresentar o projeto aprovado pelo PROEXTENSAO a outros Editais, no mesmo
periodo de vigencia, podendo acarretar na devolucio do recurso via GRU.

5.4. 0 descumprimento das obrigagoes por parte do Coordenador/Orientador acarretara no seu
impedimento em concorrer as chamadas de editais da PROEX, por dois anos consecutivos, e
na apuracao de responsabilidades.

6. DOS REQUISITOS E OBRIGACOES DO BOLSISTA
6.1. 0 Aluno Bolsista deve preencher os seguintes requisitos:
a. Estar regularmente matriculado no IFPA, em semestre/periodo letivo concomitante ao
de vigencia da bolsa, em Tecnico, ou de Graduacao;
b. Nao possuir vinculo empregaticio;
c. Nao ter sido reprovado em mais de 02 (dois) componentes curriculares no ano ou
semestre anteriores, se estudante de curso Tecnico;
d. Nao ter sido reprovado em mais de 02 (duas) componentes curriculares no ano ou
semestre anteriores, se estudante de curso Superior;
e. Nao estar cursando mais de 02 (dois) componentes curriculares em regime de
dependencia, se estudante de curso de Nivel Tecnico;
f. Nao estar cursando mais 02 (duas) componentes curriculares em regime de
dependencia, se estudante de curso de Nivel Superior;
g. Nao receber outra modalidade de bolsa (CNPq, IFPA ou qualquer outra agencia,
monitoria ou estagio remunerado), exceto estudante beneficiado pelo Programa Bolsa
Permanencia (Portaria N° 389/2014 — MEC — Art.6°);
h. Dedicar-se integralmente as atividades academicas e de extensao;
i. Ter Curriculo Lattes atualizado, no minimo, em 6 meses;
j.

Para ser indicado como bolsista, o aluno devera comprovar requisitos citados e
apresentar na proposta comprovante de matricula, historico escolar, Curriculo Lattes,
copia de RG, CPF, autorizacao dos pais (se o aluno for menor de idade) e caso queira
receber por conta corrente, indicar o banco e o nuttier° da agencia e conta corrente.
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6.2. Sao as seguintes obrigacoes do Aluno Bolsista:

a. Estar regularmente matriculado no IFPA, em curso de graduacao ou tecnico, de acordo
com a modalidade de bolsa a que esti concorrendo, no periodo de vigencia da bolsa, sob
pena de cancelamento e devolucao de valores recebidos indevidamente;
b. Nao ter restricoes quanto ao semestre/ano de ingresso do estudante na Instituicao;
c. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades de
Extensa°, previstas no seu Plano de Trabalho;
d. Assinar o Termo de Compromisso presente na "Ficha de Inscricao para aluno bolsista"
(Anexo III), para recebimento de bolsa;
e. Participar das reunioes de planejamento e avaliacao das atividades;
f. Preencher e assinar a folha de frequencia, mensalmente, descrevendo as atividades
previstas no projeto (Anexo XII);
g. Participar da elaboracao dos relatorios parcial (Anexo VI) e final (Anexo VIII), previstos
neste Edital;
h. A nao apresentacao do Relatorio Final no termini) de vigencia da bolsa impossibilita o
estudante de solicitar outran bolsas ou qualquer auxilio da PROEX;
i. Fazer referencia ao IFPA em qualquer publicacao escrita ou oral;
j.

Apresentar os resultados finais ou parciais do projeto ern eventos de Extensa° do IFPA.
A nao apresentacao implica na impossibilidade de participacao no proximo Edital de
extensao do IFPA;

k. Enviar a PROEX copia de resumo, artigo ou outra comunicacao apresentada ern eventos
tecnologicos e/ou extensionistas, relacionadas ao Projeto de Extensa°.

6.3. 0 descumprimento das obrigacoes por parte do Aluno Bolsista acarretard no seu
impedimento em concorrer as chamadas de editais da PROEX, por urn ano consecutivo, e na
apuracao de responsabilidades corn o devido registro academico, conforme o caso.
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7. DOS REQUISITOS E OBRIGACOES DO EXTENSIONISTA - COLABORADOR
7.1. 0 Extensionista — Colaborador deve preencher os seguintes requisitos:
a. Ser Professor ou Tecnico-Administrativo, que pertence ou nao ao quadro efetivo do
IFPA;
b. Ter formacao academica de nivel superior ou pos-graduacao, na area objeto da
prop° sta;
c. Possuir experiencia compativel corn a funcao de extensionista e formador de recursos
humanos;
d. Nao estar afastado integralmente para participar de programa de pos-graduacao, ou
por qualquer outro motivo, durante a vigencia do projeto;
e. Nao estar inadimplente com nenhuma obrigacao relacionada coin nenhum edital de
concessao de bolsa ou de fomento no ambito da PROEX/IFPA.
7.2. Sao as seguintes obrigacoes do Extensionista - Colaborador:
a. Participar da execucao do projeto dentro das condicaes oferecidas pelo IFPA, no
campus de lotacao do proponente;
b. Colaborar corn o orientador no acompanhamento das fases distintas do projeto de
extensao, estabelecendo condicoes adequadas de acesso as instalacoes necessarias para
realizacao do seu piano de trabalho especifico, e incluindo a elaboracao dos relatorios
parcial e final, a elaboracao de relatorios tecnico-cientificos, a divulgacao de
resultados e a participacao em eventos de extensao do IFPA ou extemos;
c. Apresentar o relatorio parcial de Extensionista - Colaborador (Anexo VII) e relatOrio
final do Extensionista — Colaborador (Anexo DC), corn suas atividades no projeto, nos
prazos estipulados no cronograma geral deste Edital, para validacao de participacao no
projeto e certificacao;
d. Os relatorios parcial e final, supracitados, deverao ser encaminhados ao coordenador
do projeto para compor seu relatOrio geral, encaminhados, via processo e em arquivo,
no formato PDF - Portable Document Format (Formato Portatil de Documento), para o
endereco eletronico proextensao@ifpa.edu.br;
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e. Fica facultada a participaedo em outra proposta como Extensionista — Colaborador da
equipe, porem obedecendo a carga-horaria estabelecida na Resolueao n°199/2015 CONSUP, para essa atividade e comprovada no PIT;
f. Quando o Extensionista — Colaborador for urn Tecnico Administrativo, este deve
apresentar documento corn a ciencia e liberacao da chefia imediata, indicando cargahoraria disponivel para o projeto;
g. Estar disponivel para prestar informaeoes, a qualquer momento, durante o periodo de
vigencia do projeto;
h. Autorizar a utilizacao institucional de resultados, produtos e direitos de imagens nos
termos do Anexo XII;
i. E vedado ao Extensionista — Colaborador:
•

repassar a outro extensionista sua atividade no projeto;

•

orientar o aluno no Lugar do Orientador.

7.3. 0 descumprimento das obrigacoes por parte do Extensionista — Colaborador acarretard no
seu impedimento em concorrer as chamadas de editais da PROEX, por dois anos
consecutivos, e na apuracao de responsabilidades.

7.4 SO recebera certificado ao Final do projeto o participante que cumprir as normas
estabelecidas neste Edital e condicionada a aprovaedo dos relatorios parcial, financeiro e final
do projeto pela PROEX.

8. DOS REQUISITOS E OBRIGACOES DO ALUNO VOLUNTARIO
8.1. 0 Aluno Voluntario deve preencher os seguintes requisitos:
a. Estar regularmente matriculado no IFPA, em semestre/periodo letivo concomitante ao
de vigencia da bolsa, em Tecnico, ou de Graduaedo;
b. Dedicar-se integralmente as atividades academicas e de extensdo.
c. Ter Curriculo Lattes atualizado, no minimo, em 6 meses.
d. Para ser indicado como aluno(a) voluntario(a), o(a) aluno(a) devera comprovar
requisitos citados e apresentar na proposta comprovante de matricula, historic° escolar,
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Curriculo Lattes, copia de RG, CPF, autorizacao dos pais (caso o(a) aluno(a) seja menor
de idade).
8.2. Sao as seguintes obrigacties do Aluno Voluntario:

a. Estar regularmente matriculado(a) no IFPA, em curso de graduacao ou tecnico;
b. Ter disponibilidade de 20 (vinte) horas semanais para desenvolver as atividades de
Extensa° previstas no seu Plano de Trabalho;
c. Cumprir as atividades previstas no Plano de Trabalho, que consta no Anexo IV - Ficha
de inscricao do aluno voluntario, alem das responsabilidades e condicoes previstas no
Termo de Compromisso, sob a orientacao do servidor coordenador do projeto;
d. Participar das reunioes para planejamento e avaliacao das atividades;
e. Participar da elaboracao de Relatorio Parcial (Anexo VI) e Relatorio Final (Anexo
VIII), previstos neste Edital;
f. Fazer referencia ao IFPA em qualquer publicacao, resultado do projeto, escrito ou
oral;
g. Apresentar os resultados finais ou parciais do projeto em eventos de Extensa° do
IFPA;
h. Enviar a PROEX copia de resumo, artigo ou outra comunicacao apresentada em
eventos tecnologicos e/ou extensionistas, relacionadas ao Projeto de Extensa°.

8.3. 0 descumprimento das obrigacoes por parte do aluno voluntario acarretard na nao
certificacao pela participacao do projeto.

9. DAS BOLSAS
9.1. 0 PROEXTENSAO conceders o total de 72 (cento e oito) bolsas assim divididas:
a. Ensino Tecnico: 56 (cinquenta e seis) bolsas destinadas a estudantes regularmente
matriculados nos cursos tecnicos;
b. Ensino Superior (graduacao): 16 (dezesseis) bolsas destinadas a estudantes
regularmente matriculados nos cursos de graduacao;
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9.2. 0 valor das bolsas considera uma carga horaria de 20h semanais;
a. Ensino Tecnico: R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais);
b. Ensino Superior: R$ 400,00 (quatrocentos reais);
9.3. A vigencia da bolsa tera o prazo de 05 (cinco) meses, e compreendera o periodo expresso
no cronograma geral descrito no Edital;
9.4. A bolsa tern carater transit6rio, é isenta de imposto de renda e nao gera vinculo
empregaticio;
9.5.E vedado o acumulo de bolsas remuneradas de qualquer natureza ou instituicao;
9.6. A bolsa, assim como sua contraprestacao, é um direito pessoal e intransferivel, logo é
vedado a divisao do valor mensal de uma bolsa, bem como da prestacao de atividades, entre
dois ou mais estudantes;
9.7. No caso de solicitacao de mais de uma bolsa para urn mesmo projeto, os pianos de
trabalho dos bolsistas (Anexo III) deverao ser obrigatoriamente diferentes;
9.8. Cabera a PROEX avaliar a necessidade de alocar mais de uma bolsa para o projeto,
conciliando com o nurnero de propostas apresentadas e aprovadas, promovendo um
remanejamento das bolsas;
9.9. A PROEX podera autorizar a substituicao do aluno bolsista por motivo de desistencia,
desligamento do curso, desempenho insatisfat6rio ou por outra razao fundamentada pelo
orientador, desde que seja mantido o cronograma de atividades do projeto e piano de trabalho
do bolsista, propostos originalmente;
9.10. Caso seja necessaria a substituicao do bolsista, o periodo de vigencia da bolsa concedida
ao substituto nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias.
9.11. A bolsa de extensao podera ser cancelada pela PROEX, nos seguintes casos:
a. Conclusao do curso pelo estudante bolsista;
b. Desempenho academico insuficiente;
c. Trancamento de matricula;
d. Desistencia da bolsa ou do curso;
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e. Abandono do curso;
f. Inadimplencia relativa a entrega de Folha de Frequencia (Anexo XIII);
g. Nao cumprimento das obrigacoes quanto ao Relatorio Parcial (Anexo VI);
h. Nao cumprimento das obrigacoes quanto ao Relatorio Final (Anexo VIII);
i. Nao cumprimento de compromisso corn o Programa.
9.12. Os projetos classificados deverao obedecer o numero maxim de ate 02 (dois)
estudantes bolsistas e que possam privilegiar a interdisciplinaridade das awes;
9.13. Os Campi que possuem alunos matriculados em cursos de nivel superior e de nivel
medio poderao solicitar ate 01 (urn) bolsista do ensino superior e 01 (urn) bolsista do ensino
medio;
914. Os Campi que so possuem alunos matriculados em cursos de nivel medio poderao
solicitar ate 02 (dois) bolsistas do ensino medio.

10. DOS RECURSOS FINANCEIROS
10.1. Os recursos financeiros para o PROEXTENSAO serao provenientes do orcamento
pp:Trio do IFPA, totalizando urn montante de R$284.800,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e
oitocentos reais) que correspondem ao apoio de 36 (trinta e seis) projetos, sendo
preferencialmente 02 (dois) projetos por Campus.
10.2. Caso um ou mais Campi nao tenham proposta aprovada, as vagas remanescentes sera°
ocupadas pelas melhores propostas seguindo a pontuacao obtida na classificacao dos projetos
e de acordo corn os grupos de Campi descritos nos itens 9.13 e 9.14.
10.3. Cada Projeto aprovado contard corn o auxilio financeiro de ate R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) como verba de custeio, a fim de que o coordenador do projeto possa cobrir Despesas
Correntes, para os seguintes elementos de despesa:
a. Servicos graficos para divulgacao do projeto, tais como confeccao de banner, folder e
faixa de divulgacao e outros similares;
b. Material de consumo, tais como de papelaria, escritorio, cartuchos de tinta, entre
outros materiais de curta duracao;
c. Outros materiais de custeio.
14
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10.4. Nao sera° financiaveis os seguintes itens:
a. Material permanente e equipamentos;
b. Material Bibliografico;
c. Ornamentacao, coquetel, jantares, shows ou manifestacOes artisticas de qualquer
natureza;
d. Servicos de Terceiros a pessoa fisica;
e. Pagamento de salarios ou complementacao salarial de pessoal tecnico e administrativo
ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituicoes pirblicas (federal, estadual e
municipal);
f. Consultoria;
g. Taxas de administracao ou gestao, a qualquer titulo;
h. Pagamento de contas de luz, agua, telefone, moveis e obras civis, entendidas como
despesas de contrapartida obrigatoria da instituicao responsavel pela execucao de
projeto;
i. Pagamento de despesas postais;
j. Despesas corn obras de construcao civil, inclusive de reparacao ou adaptacao;
k. Compra ou manutencao de veiculos;
1. Diarias e passagens.
10.5. A descentralizacao de recurso sera definida pela Pro-reitoria de Extensa°, corn
aprovacao da gestao maxima do Institute, e repassada aos coordenadores, apes aprovacao das
propostas.
10.6. Para utilizacao do Auxilio Financeiro, o Coordenador devera observar o proposto no
Planilha de Custo constante na Proposta do Projeto (Anexo I), considerando as diretrizes para
utilizacao do recurso financeiro (Anexo XV). Caso haja necessidade de alteracao desse plano,
a solicitacao devera ser feita a PROEX, através do e-mail proextensao@ifpa.edu.br, e somente
apes anuencia da alteracao, o Coordenador podera proceder corn as despesas.
10.7. 0 period° de vigencia e os periodos para apresentacao dos relatorios (parcial, financeiro
e final) e das demais obrigac'oes do coordenador estarao estabelecidos neste Edital.
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11. DA ELABORAcA0 DA PROPOSTA
11.1. As propostas deverao ser submetidas na forma de PROJETO, entendido nesse Edital
como "acao processual e continua de carater educativo, social, cultural, cientifico ou
tecnologico, com objetivo especifico e prazo determinado",
11.2. Os projetos clever-do ser desenvolvidos em conformidade com o Eixo e corn as Areas
Tematicas da extensao e suas respectivas subareas/linhas (ITEM 4), devendo ter como
publico-alvo a comunidade externa, podendo incluir pessoal da comunidade interna.
11.3. A equipe responsavel pela execucao do projeto devera ser composta por servidores e
estudantes do proprio Campus e Reitoria, podendo ter a colaboracdo voluntaria de pessoal
extern°.
11.4. Todas as propostas concorrentes clever-5o cumprir os procedimentos acadernicos do
Campus e, devidamente aprovados nas suas instancias competentes.
11.5.Somente poderao apresentar propostas a este edital os Campi que nao estejam em debit°
corn a PROEX e que preencham os requisitos legais para receberem recursos financeiros e
que observem integralmente as condicoes deste edital.
11.6.A proposta devera ser apresentada por servidor docente ou tecnico administrativo,
pertencentes ao quadro permanente do IFPA, que possua titulacao minima de Especialista,
quando envolver estudante de curso de nivel superior e de, no minimo Graduacao, quando
envolver estudante de curso de nivel medio.
11.7. A proposta apresentada por servidor lotado na Reitoria devera estar vinculada ao
campus a que pertencer o estudante candidato a bolsa e, portanto, devera obedecer aos
procedimentos e tramitacdo de sua submissao no mesmo.
11.8. A participacao de servidor tecnico administrativo nos projetos de extensao nao podera
prejudicar o cumprimento das atividades administrativas, nao sendo computada na carga
horaria de trabalho regular, evitando assim a sobreposicao de carga horaria, devendo ter o
aval da chefia imediata e direcao geral do campus/unidade.
11.9. A participacao de servidor docente nos projetos de extensao deve ser pautada no
principio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensao, obedecendo a carga-
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horaria estabelecida na Resolucao n°199/2015 - CONSUP, para essa atividade e comprovada
no PIT, devendo ter o aval da chefia imediata e direcao geral do campus.
11.10. 0 membro do Comite Assessor de Extensa° ou da Comissao Institucional Ad Hoc de
Avaliacao de Projetos de Extensa° podera submeter proposta para concorrer neste Edital,
porem, nao tera participacao no processo de avaliacao.
11.11. 0 servidor proponente efetuard a inscricao da proposta mediante a apresentacao da
documentacao, em duas versOes, digital (endereco eletranico proextensao@ifpa.edu.br) e
impressa (via processo), todos enviados ate a Ultima data de submissao:
a. Formulario de submissio do Projeto de Extensa° (Anexo II), devera ser enviado
digitalizado em formato PDF - Portable Document Format (Formato Portatil de
Documento), sem identificacao do proponente e equipe, em arquivo separado. Caso
haja identificacao de algum membro neste anexo, o projeto sera desclassificado.
b. Curriculum Lattes do Proponente (Coordenador do Projeto), atualizado ha pelo
menos 06 (seis) meses, devera ser enviado digitalizado em formato PDF - Portable
Document Format (Formato Portatil de Documento), em arquivo separado, e atestado
corn as devidos documentos comprobatorios (atestados, certificados, comprovantes,
etc).
c. Ficha de Inscricao do Projeto, devidamente preenchida (Anexo I), contendo a
assinatura do Coordenador do Projeto, Chefia imediata, Responsavel pelo Setor de
Extensa° e Direcao Geral do Campus envolvido. Caso o Coordenador do Projeto seja
servidor docente, adicionar o Plano Individual de Trabalho (PIT), atualizado e
assinado pela chefia imediata. Caso o Coordenador do Projeto seja servidor Tecnico
Administrativo, adicionar a Declaracao de Disponibilidade, assinada pela chefia
imediata. Os documentos devem ser digitalizados em formato PDF - Portable
Document Format (Formato Portatil de Documento).
d. Formulario do Plano de Atividades do Extensionista

—

Colaborador (Anexo V)

devidamente preenchido, contendo a assinatura do Coordenador do Projeto, Chefia
imediata, Responsavel pelo Setor de Extensa° e Direcao Geral do Campus envolvido.
Caso seja servidor docente, adicionar o Plano Individual de Trabalho (PIT), atualizado
e assinado pela chefia imediata do Extensionista Colaborador. Caso seja servidor
Tecnico Administrativo, adicionar a Declaracao de Disponibilidade, assinada pela
17

e \
N

t

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PR6-REITORIA DE EXTENSAO - PROEX/IFPA

•••
••
...
INSTITUTO
FEDERAL
Para
Pro-Reitoria
de Extensao

chefia imediata do Extensionista Colaborador. Os documentos devem ser digitalizados
em formato PDF - Portable Document Format (Formato Portatil de Documento).
e. Declaracao do Recursos Humanos da unidade informando a matricula SIAPE, o
regime e o horario de trabalho dos servidores participantes;
f. Autorizacao de Utilizacao de Resultados Institucionais, devidamente preenchida e
assinada (Anexo XII);
g. Ficha de Inscricao dos Estudantes candidatos a Bolsistas e Voluntarios (Anexos III e
IV), corn a documentacao individual exigida de cada estudante, corn Declaracao e
Historic° Escolar do estudante, CPF e RG.
11.12. As submissOes das propostas, impressas e/ou fisicas, sera° realizadas no period()
descrito no Cronograma Geral deste edital, no horario de atendimento do Setor de Protocolo
do Campus, que encaminhard os processos ao Setor de Extensao, e este por sua vez, a
PROEX.
11.13. A submissao digital das propostas consiste em que todos os documentos deverao ser
digitalizados em formato PDF- Portable Document Format (Formato Portatil de Documento),
seguindo a ordem descrita no item 11.11, e encaminhados para o endereco eletronico
proextensao@ifpa.edu.br, ate a data de submissao das propostas estabelecidas no Cronograma
Geral.
11.14. A PROEX nao se responsabilizard por propostas nao recebidas em decorrencia de
eventuais problemas tecnicos externos a infraestrutura do sistema eletronico do IFPA.
11.15.Apos a submissao (envio) da proposta nao sera permitido nenhum tipo de alteracao da
mesma por parte do proponente.

12. DO PROCESSO DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS
12.1. As propostas submetidas sera° apreciadas pela PROEX, analisadas e avaliadas pelo
avaliadores que comp& o Banco de Avaliadores de Extensao, da PROEX/IFPA. 0 processo
sera coordenado pela PROEX/IFPA.
12.2. A selecao das propostas, apresentadas no ambito deste edital, sera realizada através da
analise documental, em tres faces, a saber:
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a. 1a Fase: Analise documental da inscricao e/ou submissao dos projetos. Caso o
proponente nao apresente toda a documentacao exigida para a inscricao do projeto,
conforme Item 11.11 deste edital, sera eliminado automaticamente do certame;
b.

2a

Fase: Analise e avaliacao do Curriculum Lattes do Coordenador do Projeto. Esta

etapa tem carater classificatorio;
c. 3a Fase: Analise e avaliacao do conteudo das propostas a serem apresentadas. Esta
etapa tern carater classificatorio.
12.3. A analise do Curriculum Lattes do Coordenador do Projeto sera determinada conforme
os criterios de pontuacao estabelecidos no Quadro 1.
QUADRO 1. CRITERIOS DE PONTUAQA0 DE ANALISE E AVALIAcAO CURRICULAR.
FORMACAO ACADEMICA (nao cumulativa)
Servidor corn Titulo de Doutor

5

Servidor corn Titulo de Mestre

3

Servidor corn Titulo de Especialista

2

Servidor corn Titulo de Graduacao

1

PRODUCAO ACADEMICA E TECNICA (nos altimos tees anos)
Coordenador de programas c/ou projetos de extensao aprovados no IFPA ou por editais de orgaos de
fomento, nos Ultimos fres anos. Cada experiencia conta 0,75 ponto por coordenacao de programa/projeto,
perfazendo maximo de 5,0 pontos.

5

Membro em programas e/ou projetos de extensao aprovados no IFPA ou por editais de orgaos de fomento,
nos Ultimos tits anos. Cada experiencia conta 0,5 ponto por participacao em programa/projeto, perfazendo
maximo de 3,0 pontos.
Orientacoes concluidas em projetos extensionistas desenvolvidos no IFPA ou em outros editais de orgao de
fomento, nos ultimos fres anos. Cada experiencia conta 0,5 ponto por projeto perfazendo maximo de 4,0
pontos.
Organizacao de eventos culturais, esportivos, congressos, exposicoes, feiras e olimpiadas. Cada experiencia
conta 0,5 ponto por evento perfazendo maximo de 3,0 pontos.
Premio em concursos e eventos cientificos e culturais. Cada premio conta 0,25 ponto por evento perfazendo
maximo de 3,0 pontos.
Publicacao de Trabalhos em Revistas de Extensa°. Cada publicacao conta 0,5 ponto, perfazendo maximo de
3,0 pontos
Apresentacao de trabalhos em eventos de extensao. Cada publicacao conta 0,25 ponto, perfazendo maxima
de 3,0 pontos.
Publicacao de trabalhos em eventos de extensao. Cada publicacao conta 0,25 ponto, perfazendo maximo de
3,0 pontos.
Producao Tecnica (Assessoria e Consultoria, Processos ou Tecnicas, Trabalhos Tecnicos, Cartas, Mapas ou
similares). Cada producao conta 0,25 ponto, perfazendo maxima de 2,0 pontos.
Producao Artistica/cultural (artes cenicas, mirsicas, artes visuais). Cada producio conta 0,5 ponto,
perfazendo maximo de 3,0 pontos

3

Participacao em entrevistas, mesas redondas, programas, acao comunitaria e comentarios na midia. Cada
produclo conta 0,25 ponto, perfazendo maximo dc 2,0 pontos

2

Total da pontuacio (Formacio Academica + Product-to Academica e Tecnica)

40

3

4
3
3
3
3
3
3
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12.4. A analise e avaliacao do conteudo das propostas a serem apresentadas sera determinada
conforme os criterios de pontuacao estabelecidos no Quadro 2.
QUADRO 2. CRITERIOS DE PONTUACAO DE ANALISE E AVALIACAO DO CONTEUDO DA PROPOSTA.
PONTUACAO

CRITERIOS DE PONTUACAO DA PROPOSTA
NAO

ATENDE

ATENDE

PARCIAL

ATENDE

FORMATACAO E ESTRUTURA
Estrutura textual coin formatacao, citacao textual e referencias atendendo as nonnas
da ABNT.
Estrutura textual atendendo os itens indispensaveis para a elaboracao do projeto
(Anexo II), corn clareza e ordenacao de ideias.
MERIT()

0

1,0

2

0

1,0

2

0 trabalho encaixa-se no Eixo na Linha tematica a que se prop&

0

1,0

2

0

2,5

5

0

1,5

3

0

2,5

5

0

1,5

3

0

2,5

5

0

1,0

2

0

1,5

3

0

1,5

3

Articulacao corn as areas tematicas, eixo e publico-alvo atendido.

0

2,5

5

Evidencia da proposta, fundamentalmente relacionados as acoes de extensao,
considerando-se o principio da indissociabilidade corn o ensino e a pesquisa.
lmpacto social da proposta, considerando o atendimento as demandas da sociedade,
corn prioridade para o atendimento a comunidades carentes.
O projeto e interdisciplinar e tern intera(ao comunitaria, IFPA — Sociedade.

0

2,5

5

0

2,5

5

0

2,5

5

0

2,5

5

Problematica e justificativa da proposta (Descreve objetivamente, corn o apoio da
literatura, o problema focalizado, sua relevancia no contexto da linha tematica
escolhida e sua importancia especifica para o avanco ou disseminacao do
conhecimento)
Clareza e coerencia dos objetivos (0 objetivo geral esti formulado de forma clara?
Os objetivos especificos estao definidos claramente e contribuem para o alcance do
objetivo geral?)
Adequacao e qualidade da metodologia(Os procedimentos metodologicos estao
adequados a conducao do projeto? A proposta define pUblico-alvo, quantidade de
beneficiarios, interno e extern°, a serem atendidos?)
Metas e resultados esperados sao coerentes corn o que esti previsto nos objetivos?
Exequibilidade do cronograma da proposta e da aplicacao dos recursos (Detalha as
awes e distribui adequadamente as tarefas, bem como os recursos em relacao ao
tempo previsto?)
O plano de atividades dos bolsistas e voluntarios é coerente ao proposto no projeto
(acoes e carga-horaria disponivel pars sua execucao)
O plano de atividades do(s) extensionista(s)- colaborador(es) é coerente ao proposto
no projeto (acoes que sejam condizentes corn a carga-horaria disponivel ao projeto e
validas como colaboracao)
lnfraestrutura disponivel é a adequada pars a execucao do projeto
CONTEUDO

Potencial pars geracao de produtos, processor e/ou inovacao, tais como: livros,
artigos, audio visuais e participacao em eventos (tecnico-cientificos, artisticos,
culturais, de extensao); patentes; subsidios pars propostas de cursos de extensao; e
demais atividades e produtos.
Total da poutuacio (Formataciio e Estrutura + Merito)

0

60

12.5. A classificacao das propostas/projetos dar-se-a por ordem decrescente dos pontos obtidos,
respeitado o limite dos recursos disponiveis.
12.5.1. Em caso de empate, sera° adotados como criterio de desempate, nesta ordem prioritaria:
a. 0 projeto que obtiver maior nota no criterio do "Merit° da Proposta" (Quadro 2);
b. 0 coordenador que tiver maior pontuacdo como coordenador na sua area da extensao (Quadro
1);
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c. 0 coordenador de menor idade (por ser o que necessita de maior experiencia).
13. CRONOGRAMA GERAL
Atividades
Lancamento do Edital N°03/2017
Submissao das propostas e/ou projetos de extensao
Homologacao das propostas
Periodo de analise e avaliacao das propostas
Resultado Preliminar
Interposicao de recursos administrativos
Homologacao e divulgacao do Resultado Final
Inicio da execucao dos projetos de extensao
Entrega do Relatorio Parcial
Final da Execucao dos Projetos de extensao
Entrega do Relatorio Financeiro
Entrega do Relatorio Final

Periodo
01/11/2017
03/11 a 17/11/2017
20/11/2017
22/11 a 04/12/2017
06/12/2017
07/12/2017
11/12/2017
02/01/2018
09/03/2018
04/06/2018
15/06/2018
15/06/2018

14. DA INTERPOSICA.0 DE RECURSOS
14.1. No caso da interposicao de recurso contra o "Resultado de Classificacao das Propostas",
admitir-se-d urn imico recurso, para cada coordenador/orientador de projeto, desde que
devidamente fundamentado.
14.2. Os recursos interpostos sera() avaliados pela PROEX, que podera efetuar alteracoes ou
anular o "Resultado de Classificacao das Propostas".
14.3. Os recursos deverao ser submetidos (enviados) em formato PDF - Portable Document
Format (Formato Portatil de Documento) para o endereco eletronico
proextensao@ifpa.edu.br, ate a data de interposicao de recursos. Para tal devera ser
preenchido o formulario de interposicao de recursos, disponivel no Anexo Xl.
14.4. A PROEX nao se responsabilizard por recursos nao recebidos em decorrencia de
eventuais problemas tecnicos externos a infraestrutura do sistema eletronico do IFPA.
14.5. Apes a submissao (envio) do recurso, nao sera permitido nenhum tipo de alteracao do
mesmo por parte do proponente.
14.6. Nao sera analisado o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de
forma diferente da estipulada neste Edital.
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14.7. Os resultados dos recursos (deferido ou indeferido) estardo a disposicao dos proponentes
no site institucional da PROEX.
14.8. A decisdo final sobre os recursos sera soberana e definitiva, nao existindo desta forma
recurso contra resultado de recurso.
14.9 Os periodos de interposicao de recursos e de publicacao dos resultados dos mesmos
estardo definidos no Cronograma Geral deste Edital.

15. DA PRESTACAO DE CONTAS
15.1. Todo Beneficiario de Auxilio financeiro a pesquisador concedido por este edital esta
obrigado a prestar contas conforme previsto na Constituicao da Republica Federativa do
Brasil art. 70, paragrafo Unico "Prestard contas qualquer pessoa fisica ou Juridica, publica ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
pUblicos ou pelos quais a Unido responda, ou que em nome desta, assuma obrigacoes de
natureza pecuniaria".
15.2. 0 processo de prestacao de contas obedecera rito administrativo a ser definido em
regulamento interno da PROEX, que comunicard ao coordenador do projeto as orientaciies
constantes de cada etapa do referido processo, atendendo, impreterivelmente, os prazos
fixados no Cronograma Geral deste edital.
15.3. Caso haja necessidade de prorrogacao da data, o Coordenador do Projeto devera
encaminhar solicitacao justificada a PROEX, corn antecedencia minima de 30 (trinta) dial do
prazo constante no Cronograma Geral deste edital.
15.4. A lido apresentacao da Prestacao de Contas acarretard o impedimento do coordenador do
projeto de participar de novos certames no ambito do IFPA ou a obtencao de autorizacao para
concorrer a editais externos, nas agencias de fomento e outras instituicoes promotoras.
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16. DAS DISPOSIOES FINAIS
16.1. As Coordenacoes de Extensa° ou setores equivalentes dos Campi procederao a ampla
divulgacao deste edital junto aos servidores e estudantes.
16.2.E responsabilidade de cada proponente acompanhar as publicacoes referentes a este
edital.
16.4. A pedido da PROEX ou Setor de Extensa° do Campus podera ser suspenso o pagamento
das bolsas concedidas, a qualquer momento, caso se verifique o descumprimento das normas
estabelecidas neste Edital e demais regulamentos institucionais pertinentes.
16.5. No caso de suspensao de pagamentos de bolsas, cabers recurso junto ao Setor de
Extensa° do Campus, em primeira instancia e a PROEX/Comite de Extensa°, em segunda
instancia.
16.6. A qualquer tempo este Edital podera ser revogado, retificado ou anulado, no todo ou em
parte, por motivo de interesse public°, sem que isso implique direito a indenizacao de
qualquer natureza.
16.7. Os resultados obtidos através das Noes de Extensa° apoiadas por este Edital, quando
apresentados em eventos, cursos e publicacOes, deverao obrigatoriamente citar o apoio da
PROEX da seguinte forma "Apoio: IFPA/PROEX".
16.8. Os projetos deverao ser apresentados nos eventos de cunho academic°, tecnico,
cientifico do IFPA, ou em qualquer outro meio de divulgacao como periodicos, congressos,
seminarios, na forma de paineis ou comunicacao oral, para avaliacao publica do desempenho
dos estudantes bolsistas.
16.9. Este Edital e os modelos de formularios necessarios ao seu atendimento sera°
disponibilizados no endereco eletronico www.proex.ifpa.edu.br.
16.10. A aprovacao do projeto gera a expectativa do fomento, estando o financiamento
condicionado a disponibilidade de recursos financeiros.
16.11. A publicacao dos resultados de todas as etapas previstas no Cronograma Geral deste
edital, assim como dos projetos selecionados, corn as respectivas bolsas concedidas, sera feita
via internet, pelo endereco eletronico www.proex.ifpa.edu.br e nos setores de extensao e
murais dos Campi.
23
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16.11. Esclarecimentos e informacoes adicionais acerca do conteltdo deste Edital podem ser
obtidos por meio do encaminhamento de mensagem para o endereco:
proextensao@ifpa.edu.br
16.12. Os casos omissos sera° deliberados pela PROEX, estando facultada a mesma,
convocar o Comite de Extensa° para consulta e assessoria.

Belem, 01 de novembro de 2017

A/)
Fabricio Medeiros Alho
Pro-Reitor de Extensa°
Portaria n° 1488/2016 - GAB
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RETIFICAcA0
0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, por intermedio da Proreitoria de Extensa° e Relacoes Extemas — PROEX, no use de suas atribuicoes legais, considerando o que
estabelece o Decreto Federal n° 6.495 de 30 de junho de 2008, a Lei Federal n° 12.155 de 23 de dezembro de
2009, o Decreto Federal n ° 7.416 de 30 de dezembro de 2010, e ainda a Portaria n° 58 de 21 de novembro de
2014 da SETEC/MEC, toma paha) as retificacoes do item 13. CRONOGRAMA GERAL, do Edital n°
03/2017, selecio de propostas no ambito do Programa Institucional de AuxIbo is Atividades de Extensa°
(PROEXTENSAO), conforme abaixo:
Onde se Le:
Atividades
Lancamento do Edital N°03/2017
Submissao das propostas e/ou projetos de extensao
HomologacAo das propostas
Periodo de analise e avaliacao das propostas
Resultado Preliminar
InterposicAo de recursos administrativos
Homologacao e divulgacAo do Resultado Final
Inicio da execucao dos projetos de extensao
Entrega do Relatorio Parcial
Final da Execucao dos Projetos de extensao
Entrega do Relatorio Financeiro
Entrega do Relatorio Final

Periodo
01/11/2017
03/11 a 17/11/2017
20/11/2017
22/11 a 04/12/2017
06/12/2017
07/12/2017
11/12/2017
02/01/2018
09/03/2018
04/06/2018
15/06/2018
15/06/2018

Leia-se: (alteraoOes em amarelo
Atividades
Lancamento do Edital N°03/2017
SubmissAo das propostas e/ou projetos de extensao
HomologacAo das propostas
Periodo de analise e avaliaclo das propostas
Resultado Preliminar
InterposicAo de recursos administrativos
HomologacAo e divulgacao do Resultado Final
Inicio da execucao dos projetos de extend()
Entrega do Relatorio Parcial
Final da Execucao dos Projetos de extensao
Entrega do Relatorio Financeiro
Entrega do Relatorio Final

Periodo
01/11/2017
03/11 a 21/11/2017
23/11/2017
27/11 a 12/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
20/12/2017
15/01/2018
16/03/2018
15/06/2018
29/06/2018
29/06/2018

Belem, 17 de novembro de 2017

Fabricio Medeiros Alho
Pr6-Reitor de Extensa° - PROEX/IFPA
Portaria n° 1.488/2016 - GAB
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RETIFICACAO
0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, por intermedio da Proreitoria de Extensa° — PROEX, no use de suas atribuicoes legais, considerando o que estabelece o Decreto
Federal n° 6.495 de 30 de junho de 2008, a Lei Federal n° 12.155 de 23 de dezembro de 2009, o Decreto Federal
n ° 7.416 de 30 de dezembro de 2010, e ainda a Portaria n° 58 de 21 de novembro de 2014 da SETEC/MEC,
tonna public° as retificacoes do item 13. CRONOGRAMA GERAL, do Edital n° 03/2017, selecio de propostas
no ambito do Programa Institucional de Auxilio as Atividades de Extensa° (PROEXTENSAO), conforme
abaixo:
Onde se Le:
Atividades
Lancamento do Edital N°03/2017
Submissao das propostas e/ou projetos de extensao
Homologacao das propostas
Periodo de analise e avaliacao das propostas
Resultado Preliminar
Interposicao de recursos administrativos
Homologacao e divulgacao do Resultado Final
Inicio da execucao dos projetos de extensao
Entrega do Relatorio Parcial
Final da Execticao dos Projetos de extensao
Entrega do Relatorio Financeiro
Entrega do Relatorio Final

Periodo
01/11/2017
03/11 a 21/11/2017
23/11/2017
27/11 a 12/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
20/12/2017
15/01/2018
16/03/2018
15/06/2018
29/06/2018
29/06/2018

Leia-se: altera ties em amarelo
Atividades
Lancamento do Edital N°03/2017
Submissao das propostas e/ou projetos de extensao
Homologacao das propostas
Periodo de analise e avaliacao das propostas
Resultado Preliminar
Interposicao de recursos administrativos
Homologacao e divulgacao do Resultado Final
Inicio da execucao dos projetos de extensao
Entrega do Relatorio Parcial
Final da Execucao dos Projetos de extensao
Entrega do Relatorio Financeiro
Entrega do Relatorio Final

Periodo
01/11/2017
03/11 a 21/11/2017
23/11/2017
27/11 a 12/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
26/12/2017
15/01/2018
16/03/2018
15/06/2018
29/06/2018
29/06/2018

Belem, 14 de dezembro de 2017

Fabricio Medeiros Alho
Pr6-Reitor de Extensa() - PROEX/IFPA
Portaria n° 1.488/2016 - GAB
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O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, poril
ifefmedio da -Pro --ILreitoria de Extensa() — PROEX, no use de suas atribuicoes legais, considerando o que estabelece o Decreto _
Federal n° 6.495 de 30 de junho de 2008, a Lei Federal n° 12.155 de 23 de dezembro de 2009, o Decreto Federal
n ° 7.416 de 30 de dezembro de 2010, e ainda a Portaria n° 58 de 21 de novembro de 2014 {la SETEUMEC,
torna public() as retificacties do item 13. CRONOGRAMA GERAL, do Edital n° 03/2017, ce1egao d im)
no ambito do Programa Institucional de Auxin° is Atividades de Extensa° (PROEXTENSAGkeenferme
abaixo:
Onde se Le:
Atividades
Lancamento do Edital N°03/2017
Submissao das propostas e/ou projetos de extensao
Homologacao das propostas
Periodo de analise e avaliacao das propostas
Resultado Preliminar
Interposicao de recursos administrativos
Homologacao e divulgacao do Resultado Final
Inicio da execucao dos projetos de extensao
Entrega do Relatorio Parcial
Final da Execucao dos Projetos de extensao
Entrega do Relatorio Financeiro
Entrega do Relatorio Final

Periodo--- — --01/11/2017
03/11 a 21/11/2017
23/11/2017
27/11 a 12/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
26/12/2017
15/01/2018
16/03/2018
15/06/2018
29/06/2018
29/06/2018

Leia-se: altera ties em amarelo
Atividades
Lancamento do Edital N°03/2017
Submissao das propostas e/ou projetos de extensao
Homologacao das propostas
Periodo de analise e avaliacao das propostas
Resultado Preliminar
Internosicao de recursos administrativos
Homologacao e divulgacao do Resultado Final
Inicio da execucao dos projetos de extensao
Entrega do Relatorio Parcial
Final da Execucao dos Projetos de extensao
Entrega do Relatorio Financeiro
Entrega do Relatorio Final

Perlodo
01/11/2017
03/11 a 21/11/2017
23/11/2017
27/11 a 12/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
26/12/2017
15/01/2018
28/09/2018
14/12/2018
28/12/2018
28/12/2018

Belem, 05 de julho de 2017

Fabricio Medeiros Alho
Pre-Reiter de Extensa() - PROEX/IFPA
Portaria no 1.488/2016 - GAB
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RETIFICACAO

0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, por intermedio da Pro-

reitoria de Extensa° — PROEX, no use de suas atribuicoes legais, considerando o que estabelece o Decreto
Federal n° 6.495 de 30 de junho de 2008, a Lei Federal n° 12.155 de 23 de dezembro de 2009, o Decreto Federal
n ° 7.416 de 30 de dezembro de 2010, e ainda a Portaria n° 58 de 21 de novembro de 2014 da SETEC/MEC,
toma piiblico as retificacoes do item 13. CRONOGRAMA GERAL, do Edital n° 03/2017, selegao de propostas
no ambito do Programa Institucional de Auxilio as Atividades de Extensa() (PROEXTENSAO), conforme
abaixo:
Onde se Le:
Atividades
Lancamento do Edital N°03/2017
Submissao das propostas e/ou projetos de extensao
Homologacao das propostas
Periodo de analise e avaliaclo das propostas
Resultado Preliminar
Interposicao de recursos administrativos
Homologacao e divulgacao do Resultado Final
Inicio da execucao dos projetos de extensao
Entrega do Relatorio Parcial
Final da Execucio dos Projetos de extensao
Entrega do Relat6rio Financeiro
Entrega do Relatorio Final

Periodo
01/11/2017
03/11 a 21/11/2017
23/11/2017
27/11 a 12/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
26/12/2017
15/01/2018
28/09/2018
14/12/2018
28/12/2018
28/12/2018

Leia-se: altera Oes em amarelo
Atividades
Lancamento do Edital N°03/2017
Submissao das propostas e/ou projetos de extensao
Homologacao das propostas
Periodo de analise e avalinao das propostas
Resultado Preliminar
Interposiclo de recursos administrativos
Homologacao e divulgacao do Resultado Final
Inicio da execucao dos projetos de extensao
Entrega do Relatorio Parcial
Final da Execucao dos Projetos de extensao
Entrega do Relatorio Financeiro
Entrega do Relatorio Final

Periodo
01/11/2017
03/11 a 21/11/2017
23/11/2017
27/11 a 12/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
26/12/2017
15/01/2018
28/12/2018
15/03/2019
29/03/2019
29/03/2019

Belem, 21 de novembro de 2018

Fabricio Medeiros Alho
Pro-Reitor de Extensa() - PROEX/IFPA
Portaria n° 1.488/2016 - GAB
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RESULTADO FINAL
A Pr6-reitoria de Extensa° torna pUblico o resultado FINAL dos projetos submetidos ao Edital n°03/2017 — PROEXTENSAO
CAMPUS CLASSIF/CAMPUS

TITULO DO PROJETO

COORDENADOR (A)

NOTA

Abaetetuba

1°

Memorial dos povos das aguas: colecao da cultura material
dos ribeirinhos do Baixo Tocantins no Estado do Para

Josiel do Rego Vilhena

49,75

Abaetetuba

2°

Cinemaeduca: transversalizando saberes na educacao

Ronney Alano Pinto dos Reis

15,75

Sindrome de Burnot nos profissionais da construcao civil da
cidade de Altamira - Para

Sandriely da Anunciacao Furtado

48,33

4

Ananindeua

1°

Uso sustentavel da agua: conservar, cuidar e consumir

Mara Libia Viana de Lima

63,75

5

Ananindeua

2°

Curso de educacdo financeira via planilhas eletronicas
direcionada a gestao de pequenas empresas e a economia familiar

Denis Carlos Lima Costa

52,50

Elaboracao de produtos a partir do peixe de baixo valor
comercial, gerando capacitacao de atores sociais envolvidos na
producao e comercializacao de pescado

Roberto Vilhena do Espirito Santo

58,00

O desaparecimento dos manguezais na reserva extrativista
marinha de Soure: a interpretacao cientifica versus a popular

Marlon Carlos Franca

1

TiTULO DO PROJET

9

Braganca

1°

Implantacao do cultivo do camarao da Amazonia,
Macrobrachium Amazonicum, no interior de Braganca

Euclides Pereira e Silva

Breves

1°

Boas Praticas de Manejo (BPMs) na piscicultura: uma abordagem
de ensino, pesquisa e extensao na Amazonia Marajoara

Fabricio Nilo Lima da Silva

10

Breves

2°

Reciclar, plantar e conservar: fabricacao de substrato organic° a
partir da compostagem de residuos vegetais para a producao de j
mudas e reflorestamento

11

Cameta

1°

12

Cameta
Castanhal

Castanhal

Maraba
17

Industrial

Julio Cesar Vieira Frade

65,25

Fortalecimento de praticas agroecolOgicas e beneficiamentos de
alimentos por grupos de mulheres do Baixo Tocantins

Wanessa Shuelen Costa AraUjo

57,25

2°

Educacao ambiental na Era Digital

Benedito de Souza Ribeiro Neto

54,00

1°

Resgate das sementes crioulas por meio da implantacao de bancos
de sementes comunitarios em Castanhal - PA

Juliana Simoes Nobre Gama

63,25

2°

NETUNO Mobile: Sistema Android voltado a gerir, otimizar e
monitorar sistemas Piscicula de pequenas unidades familiares de
producao

Felix Las da Silva

62,50

Laboratorio itinerante de matematica de Itaituba (LABMATI):
possibilidades de interacoes entre o IFPA e a rede pUblica
municipal de ensino de Itaituba

José Antonio de Oliveira Junior

62,25

Implantacao de horta comunitaria para producao organica de
hortalicas e plantas medicinais no bairro Maria Magdalena, no
municipio de Itaituba Para

Isaias da Silva Pereira

47,00

Uniao para renascer

Glranso Miranda de Moura

56,25

1°

2

CAMPUS CLASS1F/CAMPUS

•
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•

18

Obidos

1°

Horta e educaeao ambiental

Celyane dos Reis Batista

19

Obidos

2°

Estrategias e tecnologias para o desenvolvimento da
Bananicultura no municipio de Alenquer e Obidos (PA)

Bruno Almeida de Melo

20

Paragominas

1°

SISTEMOL: Sistema de Controle de Temperatura em Ambientes
de Armazenamento de Medicamentos Termolabeis.

Ithalo Bruno Grig6rio de Moura

52,75

21

Paragominas

2°

AcOes participativas em prol do desenvolvimento da agricultura
familiar corn bases agroecologicas

AntOnio Augusto Nogueira Franco

52,50

Inclusao no ensino de quimica: confeccao de uma tabela periodica
como recurso didatico pedagogico para alunos deficientes visuais
das escolas publicas do municipio de Parauapebas/PA

Renato Aranjo da Costa

63,00

IDRE: Inclusao Digital em Robotica Educacional para jovens da
rede pUblica

Helio Fernando Bentzen Pessoa Filho

58,25

Ensino e aprendizagem de ciencias utilizando tecnologias de
baixo custo

Graciana dos Santos de Sousa

68,5

22

Parauapebas

23

Parauapebas

2°

24

Santarem

1°

25

Santarem

2°

Capacitacao e treinamento de pequenos e medios produtores para
melhoria da qualidade do leite da regido Oeste do Para

Clecio Henrique Llmeira

62,25

26

Tucurui

1°

Projeto de prevencao e combate ao trabalho escravo em escolas
publicas do municipio de Tucurui

Marcelo Melo dos Santos

60,00

27

Tucurui

2°

Mapeamento do bairro Vila Tocantins para regularizacao
fundiaria

Midson Cesar Feitosa Cardoso

57,25

28

Vigia

1°

Centro de atendimento ao turista no municipio de Vigia PA

Liliane Oliveira Dores

41,75

A seguir estao as propostas com melhores pontuacoes para as vagas remanescentes, seguindo o item 10.2 do referido Edital
3

1

CAMPUS

CLASSIF/NOTA

TRABALHO

Breves

10

Solo na Escola: ensino do solo como principio de educacao
ambiental corn alunos do ensino fundamental no municipio de
Breves

COORDENADOR

NOTA
``

Ludmila de Freitas

63'
, 5' IS.
\

4

ASS.
\",......,

2

Castanhal

2°

Capacitacao de internos em regime semi-aberto da colonia
agricola pena de Santa Izabel

3

Castanhal

3°

Cartografia inclusiva: aprendendo a ler mapas em Libras e Braile

Tatiana Para Monteiro de Freitas

57,50

4

Santarem

4°

Silagem Biologica: Alternativa sustentavel para o
aproveitamento de residuos de pescado na Amazonia

Carlos Mikael Mota

57,00

5

Breves

50

Horta na escola: noes de educacao ambiental corn alunos do
ensino fundamental em escolas do municipio de Breves

Ivanildo Amorim de Oliveira

56,92

6°

Formacao de banco de sementes de leguminosas e producao de
adubos verdes na comunidades de Castelo Branco e Santa
Terezinha em Castanhal - Para

70

--.
Tratamento de residuos de consumo residencial urbano desenvolvimento de processos domesticos de descarte seletivo e
compostagem e de cooperativismo local

8°

A implantacao da horta comunitaria escolar: uma perspectiva na
educacao alimentar e ambiental na escola "Estadual de Ensino
Fundamental e Medi° Estela Salles" e comunidades arredores

Ricardo Augusto Martins Cordeiro

60,25

_,
6

7

8

Castanhal

Tucurui

Castanhal

..
Domingos Savio Morais Tavares

54,75

Veronica Aquino Costa

53,75

Rubens de Oliveira Meireles

53,00

Belem, 26 de dezembro de 2017

Fabricio Medeiros Alho
Pro-Reitor de Extensa() — PROEX/IFPA
Portaria n°1.488 GAB/REITORIA
4
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MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA

CONVENIO TECNICO-CIENTIFICO N° 01/2017

CONVENIO TECNICO-CIENTTFICO QUE
ENTRE SI CELEBRAM 0 INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DO PARA E A PREFEITURA
DE PARAGOMINAS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, inscrita no CNPJ n°
04.787.768/0001-08, sediada na Rua do Contorno, n° 1212, Centro, Paragominas/PA,
doravante denominada PREFEITURA, neste ato representada pelo Prefeito Municipal,
Excelentissimo PAULO POMBO TOCANTINS, brasileiro, casado, portador da
carteira de Identidade n° 3162133 SSP PA, inscrito no CPF no 247.065.312-68, residente
e domiciliado neste mu,nicipio e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAcAO,
CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA, doravante denominado IFPA, CNPJ n°
10.763.998/0001-30, localizado a Av. Joao Paulo II, n° 514, bairro: Castanheira entre as
Passagens Coracao de Jesus e Mariana CEP: 66.645-240 Belem-Para, representado neste
ato pelo seu Reitor Prof. Dr. CLAUDIO ALEX JORGE DA ROCHA, brasileiro,
casado, residente na avenida Roberto Camelier, 202 Cond. Terra Brasilis, Apt°. 2202,
Bairro: Jurunas Belem-PA, CEP: 66.025-442, e Carteira de Identidade n° RG: 1617530
SSP-PA e CPF n° 373.039.452-53, nomeado ao cargo pelo Decreto Presidencial,
publicada no DOU de 06/04/2015, resolvem celebrar o presente Convenio, objetivando
finnar parceria entre si, para a execucao do seu objeto mediante as seguintes clausulas e
condicOes:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
1.1 0 presente Convenio tern por objeto Promover a Qualificacao e Capacitacao de
Servidores da PREFEITURA DE PARAGOMINAS em cursor de Formacao
Complementar em redacao de Artigo Cientifico e escrita de Projetos de Pesquisa e Strict°
Sensu, nivel Mestrado, modalidade Profissional, em Desenvolvimento Rural e Gestdo de
Empreendimentos Agroalimentares, em consonancia corn o Plano de Trabalho elaborado
d omurn acordo entre as partes que integra o presente Instrumento.
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CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACCIES DA PREFEITURA -DE
PARAGOMINAS
A PREFEITURA DE PARAGOMINAS compromete-se a:
2.1 Real izar a cooperacAo tecnico-cientifica corn o IFPA liberando os recursos financeiros
de acordo corn o Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho;
2.2 Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades concernentes a execucao
deste Convenio, na forma prevista no Plano de Trabalho;
2.3 Nomear urn responsive' pelo acompanhamento das etapas deste Convenio;
2.4 Instaurar processo de Tomada de Contas Especial para apurar fatos, identificar
responsaveis e quantificar danos causados ao Erario, visando o seu ressarcimento;
2.5 Solicitar a documentacao necessaria a avaliacao da execucao do Convenio;
2.6 Permitir o use de suas instalacOes e equipamentos para o desenvolvimento das
atividades, objeto deste Convenio.
2.7. Permitir reserva de vagas, explicitadas através de edital de selecao, para servidores
do IFPA - CAMPUS PARAGOMINAS.
CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DO IFPA
0 IFPA compromete-se a:
3.1 Executar os recursos de acordo corn o objeto do presente Convenio, conforme Plano
de Trabalho, vetada qualquer outra destinacao;
3.2 Comunicar a PREFEITURA DE PARAGOMINAS sobre qualquer desistencia dos
alunos participantes no curso oferecido;
3.3 Manter em arquivo os documentos relacionados ao Convenio pelo prazo de 10 (dez)
anos, contados da data de aprovacao da prestacao de contas;
3.4 Restituir os recursos financeiros nos casos previstos neste Convenio;
3.5 Permitir livre acesso aos processor, documentos e informaciies referentes ao
Convenio, a PREFEITURA DE PARAGOMINAS, os membros do Controle Interno do
Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da Uniab;
3.6 rovidenciar a imediata correcao de deficiencias apontadas pela PREFEITURA DE
P AGOMINAS na execucao do presente Convenio;
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3.7 Primar pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, responsabilizando-se por seus descumprimentos;
3.8 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a PREFEITURA DE
PARAGOMINAS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucAo
dos service's, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a presenca da fiscalizacao
ou o acompanhamento dos servicos pela PREFEITURA DE PARAGOMINAS;
3.9 Prestar informacaes elou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
PREFEITURA DE PARAGOMINAS,
CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Para consecucao do objeto previsto neste Instrumento sera repassado pela
PREFEITURA DE PARAGOMINAS ao IFPA, o valor de R$ 336.000,00 (trezentos e
tnnta e seis mil reais), de recursos previstos no orcamento da PREFEITURA DE
PARAGOMINAS, conforme Cronograma de Desembolso previsto no Plano de Trabalho;
4.2 0 valor deste Convenio sera fixo e irreajustavel.
CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA
5.1 0 presente Convenio tera vigencia de 02 (dois) anos, a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por igual periodo, a criterio das partes, mediante Celebracao de
Termo Aditivo;
5.2 A PREFEITURA DE PARAGOMINAS promovera a prorrogacao da vigencia do
presente Convenio, caso haja atraso na liberacao dos recursos financeiros, limitando essa
prorrogacao ao periodo exato do atraso verificado.
CLAUSULA SEXTA — DA ALTERACAO
6. 1 0 presente Convenio podera ser alterado mediante a Celebracao de Termo Aditivo,
sendo licita a inclusAo de novas clausulas e condiceies, desde que no modificado o seu
objeto.
('LAUSULA SETIMA — DA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZACAO
7.1 A gestao do curso de Formacao Complementar em redacAo de Artigo Cientifico e
escrita de Projetos de Pesquisa sera realizada pelo IFPA, através da Coordenacao de
Pesquisa e Extensa° do Campus Paragominas;
7.2 A gestao do curso de mestrado profissional em Desenvolvimento Rural e Gestao de
Empreendimentos Agroalimentares sera realizada pelo IFPA, através da Coordenacao
do Programa de Mestrado;
/
7. 0 acompanhamento e fiscal izacao do presente Convenio sera() realizados per sery or
, si .. ado pelo Prefeito da PREFEITURA DE PARAGOMINAS;
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7 4 No acompanhamento e fiscalizacao pela PREFEITURA DE PARAGOMINAS sera°
verificadas:
7.4.1 Comprovacao de boa e regular aplicacAo dos recursos, na forma da
legislacao aplicavel;
7.4.2 Compatibilidade entre a execucao do objeto, o que foi estabelecido no
Plano de Trabalho;
7.4.3 Cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condicOes
estabelecidas.
CLAUSULA OITAVA - DA PUBLICACAO
8.1 A PREFEITURA DE PARAGOMINAS publicara como condicab de eficacia, o
presente Convenio, por extrato, no Diario Oficial da Una° D.O.U., ate o quinto dia util
do mes seguinte ao de sua assinatura, devendo esta ocorrer no prazo de vinte dias a contar
daquela data.
CLAUSULA NONA — DO FORO
9.1 Fica eleito o Foro da Secao Judiciaria da Justica Federal de Belem - Para, para dirimir
quaisquer diividas ou questOes oriundas da execucao deste Convenio, podendo os casos
omissos ser resolvidos de comum acordo entre as partes. E, por estarem de acordo, depois
de lido e achado conforme, o presente Convenio foi lavrado em 03 (tres) vias de igual
teor e forma, assinada pelas partes, na presenca de 02 (duas) testemunhas, para que surta
os seus legais e juridicos efeitos.

Paragominas/PA, 23 de marco de 2017.
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PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito de Paragominas
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Nome: Man.- Jo -s +a Silva
CPF: 233.901. 2-87

estrev;n1
Nome: Sa el Ca alho de Aragao
CPF: 366.550.311.68
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ANEXO
PLANO DE TRABALHO
1— DESCRICAO DO PROJETO
I. I .TITULO DO PROJETO
CURSOS DE FORMAcA0 COMPLEMENTAR EM REDA0.0 DE ARTIGO CIENTIFICO E
ESCRITA DE PROJETOS DE PESQUISA — TURMAS PARAGOMINAS
1.2.OBJETO:
Promover no Municipio de Paragominas a Capacitacao de Servidores da Prefeitura de
Paragominas em Redacao de Artigo Cientifico e Escrita de Projetos de Pesquisa.
1.3. JUSTIFICATIVA
0 projeto de formacao Complementar de servidores da Prefeitura de Paragominas em Redacao
de Artigo Cientifico e Escrita de Projetos de Pesquisa tem como justificativa a necessidade premente
de nivelar Servidores atuantes dentro da Prefeitura de Paragominas. Para tanto, deve-se o fato da
Prefeitura de Paragominas possibilitar uma politica de incentivo que promova o acesso a Pos.
Graduacao, voltadas as areas de conhecimento e a capacidade instalada na Prefeitura e que dialogue
corn as diferentes realidades do Municipio de Paragominas.
Ressalta-se que entre os municipios do Para existe urn desequilibrio de formacao dos
servidores. Nota-se que nos municipios do interior, que estan mais distantes da Regiao Metropolitana
de Belem, possuem proporcionalmente menos servidores qualificados.
Desta forma, o projeto de formacao de servidores da Prefeitura de Paragominas no Curso de
formacao Complementar de servidores da Prefeitura de Paragominas em Redacao de Artigo Cientifico
e Escrita de Projetos de Pesquisa sera executado no IFPA - Campus Paragominas e com a colaboracao
do Municipio de Paragominas.
Com base no levantamento de demanda realizado pela Coordenacao de Pesquisa e Pcisgraduarao do Campus Paragominas a demanda para o curso de Redacao de Artigo Cientifico e Escrita
de Projetos de Pesquisa é de 800 (oitocentos) servidores.
A presente acao de capacitacao dos servidores na esfera municipal e federal a uma
preocupacao da Prefeitura de Paragominas, de modo, a obter melhoria da eficiencia, eficacia e
qualidade dos servicos pablicos prestados ao cidadao; desenvolvimento permanente do servidor
pablico; e adequacao das eompetencias requeridas dos servidores aos objetivos das instituicoes. Dessa
forma a Prefeitura de Paragominas entende a necessidade de aumentar a abrangencia e qualificar
se idores do IFPA.

1.4.OBJETIVO
Nivelar Servidores da Prefeitura de Paragominas e do IFPA — Campus Paragominas em
Redacao de Artigo Cientifico e Escrita de Projetos de Pesquisa, de modo que adquiram habilidades em
leitura e construed de texto cientificos de qualidade e compreender a especificidade da apresentae&
de produedo tecnico-cientifico.
1.5. LOCAL DE REALIZAcA0
Instituto Federal de Educaedo, Ciencia e Tecnologia do Para, Paragominas - PA.

2 — METAS A SEREM ATINGIDAS
Capacitar 75 (setenta e cinco) alunos, por meio de Convenio n° 01/2017 aprovado pelo IFPA e
Prefeitura de Paragominas.
3 — ETAPAS OU FASES DE EXECUCAO
0 presente piano de trabalho sera realizado em 3 (tits) etapas, a saber:
a) A primeira fase se constituiu nas tratativas entre as instituieCies envolvidas para a elaboraelo
da proposta, culminando na apresentareao do piano de trabalho;
b) A segunda fase diz respeito a execticAo do objeto e envolve a aplicaeao dos recursos que, neste
caso, ficara a cargo do IFPA;
c) A terceira etapa envolve a prestacAo de contas, por parte do IFPA, dos recursos transferidos.
4- PLANO DE APLICACA.0
CODIGO JNATUREZA DA DESPESA
33.90.20
Auxilio Pesquisador
TOTAL

J TOTAL R$

16.000,00
16.000,00

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
0 valor deve ser desceniralizado de acordo corn o quadro abaixo:
N°
Parcels
1

Exercicio
2017

Natureza da Despesa
33.90.39

Periodo de Execucho

Valor (RS)

Abril a agosto/2017

16,000,00

TOTAL

16.000.00

8- PREVISAO DE 1N1 10 E FIM DA EXECUCAO DO OBJETO
A qualific
curso de f

dos envolvidos sera realizada no periodo de 2017, o que corresponde ao period

Curso

I

CH

InIcio

s. 4z-

Fim

Ass.

Junho 2017

Reda* de Artigo Cientifico e
Escrita de Projetos de Pesquisa

24

Marco 2017

Orientaclo de Artigo Cientifico e
Escrita de Projetos de Pesquisa

16

Marco 2017

Junho 2017

Redacao de Artigo Cientifico e
Escrita de Projetos de Pesquisa

24

Agosto 2017

Dezembro
2017

Orientacao de Artigo Cientifico e
Escrita de Projetos de Pesquisa

16

Agosto 2017

Dezembro
2017

Paragominas/PA, 23 de marco de 2017.
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ANEXO H
PLANO DE TRABALHO
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1 — DESCRICAO DO PROJETO
1.1.T1TULO DO PROJETO
MESTRADO PROFISSIONAL EM DESENVOLVIIvfENTO RURAL SUSTENTAVEL E GESTAO
DE EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES — TURMA PARAGOMINAS
1.2.OBJETO:
Promover no Municipio de Paragominas a Qualificacao de Servidores da Prefeitura de
Paragominas, no Curso de Pos-Graduacao - Stricto Sensu, em nivel de Mestrado, modalidade
Profissional, do Programa de Pos-Graduacao (PPDRGEA) em Desenvolvimento Rural Sustentavel e
Gestao de Empreendimentos Agroalimentares do IFPA/Castanhal.
1.3. JUSTIFICATIVA
0 projeto de formacao de servidores da Prefeitura de Paragominas no Curso de Mestrado em
Desenvolvimento Rural Sustentavel e Gestao de Empreendimentos Agroalimentares do
IFPA/Castanhal tem como justificativa a necessidade premente de formacao corn nivel de Mestrado
de Servidores atuantes dentro da Prefeitura de Paragominas. Destaca-se que a Prefeitura de
Paragominas esta em constante processo de melhorias nos servicos prestados a populacao.
Ressalta-se que entre os municipios do Para existe um desequilibrio de formacao dos
servidores. Nota-se que nos municipios do interior, que estao mais distantes da Regiao Metropolitana
de Belem, possuem proporcionalmente menos servidores qualificados.
Alem da dificuldade de fixacao de servidores nos municipios do interior, destacamos que nestas
regiees a oferta de pOs-graduacao é escassa, o que dificulta a qualificacao dos servidores. Para que este
desequilibrio seja corrigido as awes de qualificacao do IFPA devem ser voltadas para estas regioes.
Desta forma, o projeto de formacao de servidores da Prefeitura de Paragominas no Curso de
Mestrado em Desenvolvimento Rural Sustentavel e Gestao de Empreendimentos sera executado no
IFPA - Campus Paragominas e corn a colaboracao do Municipio de Paragominas.
Corn base no levantamento de demanda realizado pela Coordenacao de Pesquisa e PCPsgaduacao do Campus Paragominas a demanda para o curso de mestrado em Desenvolvimento Rural
Sustentavel e Gestao de Empreendimentos e de 800 (oitocentos) servidores.
A presente acao de qualificacao professional dos servidores na esfera municipal e federal é
uma preocupacao da Prefeitura de Paragominas, de modo, a obter melhoria da eficiencia, eficacia e
qualidade • as servicos pablicos prestados ao cidadao; desenvolvimento permanente do servidor
pablico; dequacao das competencias requeridas dos servidores aos objetivos das instituicoes. Dessa
t (----

! vis. 1 4
forma, a Prefeitura de Paragominas entende a necessidade de aumentar a abrangencia e qtralificar.,,,I
servidores do IFPA.

1.4.OBJETIVO
GERAL:
Formar profissionais em Gestao de Empreendimentos Agroalimentares, visando o
desenvolvimento rural sustentavel corn base em sistemas integrados de producao agropecuaria,
extrativista e agroindustrial voltado para as demandas sociais e organizacionais da Amazonia.
ESPECIFICOS:
Compreender as dinamicas e manejos dos agroecossistemas, as relacOes de trabalho, praticas
sociais, manifestacOes culturais e saberes tradicionais visando a geracao de tecnologias e inovacOes,
possibilitando a sustentabilidade no meio rural;
Formar profissionais em Gestao corn enfase no gerenciamento de ferramentas e tecnologias
sustentaveis corn geracao de processos organizacionais e administrativos dos Empreendimentos
Agroalimentares;
Promover a articulacao integrada da fonnacao profissional corn entidades demandantes de
naturezas diversas, visando melhorar a eficacia e a eficiencia das organizacOes publicas e privadas por
meio da solucao de problemas, geracao e aplicacao de processos de inovacao apropriados na
Amazonia.
1.5.LOCAL DE REALIZA00
Institute Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia do Para, Paragominas - PA.
2 — METAS A SEREM ATINGIDAS
Qualificar 25 (vinte e cinco) servidores da Prefeitura de Paragominas, em nivel de mestrado,
por meio de Convenio n° 01/2017 aprovado pelo IFPA e Prefeitura de Paragominas.

3 — ETAPAS 01J FASES DE EXECUCAO
0 presente piano de trabalho sera realizado em 3 (tres) etapas, a saber:
a) A primeira fase se constituiu nas tratativas entre as instituicOes envolvidas para a elaboracao
da proposta, culminando na apresentacao do piano de trabalho;
b) A se 1 Enda fase diz respeito a execucao do objeto e envolve a aplicacao dos recursos que, neste
case, ficara a cargo do IFPA;
c) A erceira etapa envolve a prestacao de contas, por parte do IFPA, dos recursos transferidos.

4- PLANO DE APLICACAO
CODIGO
33.90.14
33.90.20
33.90.30
33.90.39
33.90.33

I

NATUREZA DA DESPESA

TOTAL R.$
45.12000
189.000,00
22.080,00
7.800,00
56.000,00
320.000,00

Diarias
Auxilio Pesquisador
Material de Consumo
Servigos de Terceiros - PJ
Passagem
TOTAL

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
0 valor deve ser descentralizado de acordo corn o quadro abaixo:
N°
Parcels

Exerdcio

Natureza da Despesa

Penedo de Execuclto

Valor (RS)

1

2017

33.90.39

Janeiro a abril

170.000,00

2

2018

33.90.39

Janeiro a mow

150.000,00
320.000,00

TOTAL

6- PREVISAO DE INICIO E FIM DA EXECUCAO DO OBJETO
0 curso de Mestrado sera realizado no periodo de 24 (vinte e quatro) meses a partir do inicio das
disciplinas do programa. Vale ressaltar que atividades anteriores sao necessarias, tail coma: Apresentacao do
programa para a comunidade, elaboragao do edital, processo de selecao.

inicio

Fim

ETAPA

ESPECIFICACAO

1

Apresentack do programa para a comunidades

Janeiro/17

Janeiro/1 7

2

Elaborack do edital

Marco/17

Abri1/17

3

Processo seletivo

Marco/17

Agosto/17

4

Curso de Mestrado Profissional em
Desenvolvimento Rural Sustentavel e Gestao de

Agosto/1 7

-

5

PrevisAo inicio das aulas

Setembro/20 1 7

-

Paragominas/PA, 23 de marco de 2017
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA — CAMPUS CASTANHAL

Is.

PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DESENVOLVIMENTO RURAL E GESTAO DE EMPREENDIMENTOS AGROALIMENTARES - PPDRGEA
\ Ass.

RELACAO DE DISCENTES, PROJETO, ORIENTADOR E SIAPE — PARAGOMINAS

MATRICULA

DISCENTE

20173406532

Abimael Oliveira dos Santos

20173406533

Agnaldo Reis Pontes

20173406534

Breno Lima Colonnelli

20173406535

Ciro Da Cunha Rodrigues

20173406536

Claudia Maria Lopes Pereira Lemos

20173406538
20173406537

TITULO DO PROJETO

ORIENTADOR

SIAPE

Caracterizacao, Agoes Estrategicas e Politicas Publicas de Implantacao de Sistemas Agroflorestais no Municipio
(18_ Parainaminas,PA
Uso de tecnologias no ensino aprendizagem em matematica em escolas do campo do municipio de Paragominas -

Rosana Cardoso Rodrigues

1297475

Avaliacao das politica pUblicas para o desenvolvimento rural mais sustentavel das agriculturas familiares no
municipio de Paraqominas.
Analise multitemporal corn use da geotecnologia para o cadastro ambiental rural na comunidade Paragonorte-

Antonio Jorge Paraense da Paixao

2457869

Louise Ferreira Rosal

1751161

Cicero Paulo Ferreira

2163446

Maria Jose de Souza Barbosa

21053069

Diego Guimaraes Vieira

Hortas corn bases agroecolOgicas como alternativa ao combate a desnutricao na estrategia de sande da familia: o
caso do bairro morada do sol, Paragominas/PA
Mercado institucional de alimentos de produtos da Agricultura familiar no municipio de Paragominas/PA

Adebaro Alves dos Reis

1462468

Djenane Mara Soares de Guaqueta

Orientacao pedagogica para geografia: o estudo do municipio no ensino fundamental da zona rural de

Antonio Jorge Paraense da Paixao

2457869

20173406540

Francisca Oneida Oliveira Lima

Cicero Paulo Ferreira

2163446

20173406542

Cicero Paulo Ferreira

2163446

20173406545

Francisco de Assis Ferreira de
AraUlo
Galbani
Possidonio
Cardoso

Hortas comunitarias urbanas: uma alternativa de melhoria da qualidade de vida das familias beneficiarias de
orouramas sociais do residencial Morada do Sol
Reflexoes docentes sobre praticas educativas para ensinar ciencias e formar cidadaos criticos: abordagem de CTS
e gestao de empreendimentos agroalimentares nas aulas de ci8ncias
Importancia das boas praticas agricolas para a seguranca alimentar na merenda escolar

Maria Regina Sarkis Peixoto Joele

1260863

20173406546

Jossiele da Costa Fernandes
Karla Tatiane Amoras Leite

Suezilde da Conceicao Amaral
Ribeiro
Lian Valente Brandac

1506704

20173406549

Planejamento estrategico: a utilizacao de tecnicas de analise como ferramenta de gestao para o desenvolvimento
de c000erativ_as. e_de Politicas DOblicas voltadas Para o setor c_ooPerativista
Caracterizagio e prospeccao da cadeia produtiva da piscicultura do municipio de Paragominas-PA

20173406548

Laize Ramalho da Silva Santos

1546059

20173406553

Leila Cruz Moreira

Roberta de Fatima Rodrigues
Coelho
Romier da Paixao Sousa
Rosana Cardoso Rodrigues

1297475

Maria Jose de Souza Barbosa

21053069

1752973

20173406554

Lorena Carla Souza da Silva

Quintais agroflorestais como estrategia de desenvolvimento rural sustentavel para agricultores familiares no
municioio de Paraqominas-Para
A agroecologia, concepcoes e caracterizacao dos cursos tecnicos do eixo tecnologico de recursos naturals da
educacao orofissional onblica no municipio de Paraoominas-PA
Transforrnacoes das trajetorias sock) produtivas do acai nativo na agrovila Bacaba, municipio de Paragominas-PA

20173406555

Maria Aparecida Luciano

Desafio a construcao de uma politica pOblica de cultura em Paragominas - Para

20173406556

Maria Tatiely Barbosa Silva

Gerenciamento da distribuicao de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar no municipio de

Adebaro Alves dos Reis

1462468

20173406557

Mariza Lima de Araujo

Suely Cristina Gomes de Lima

2353623

20173406558

Roberto Antonio dos Reis Gomes

Boas praticas de manipulagio e aproveitamento integral de alimentos produzidos na cooperativa dos pequenos
orodutores rurais do Uraim e Condominio Rural - COOPERURAIM
0 perigo dos Agrotoxicos na agricultura familiar no municipio de Paragominas

Romier da Paixao Sousa

1506601

20173406559

Rosemiro de Assis Ribeiro

Aplicacao de tecnologias no cultivo de mandioca na Vila Uniao, Assentamento Paragonorte, municipio de

Joao Tavares Nascimento

0054011

20173406560

Samio Costa de Sousa

Geotecnologias no planejamento agroecologico e adequacao ambiental no assentamento Paragonorte-PA

Felix Lelis da Silva

1817539

20173406561

Soria Pereira Lima Soares

Modelagem Matematica como Estrategia para o Ensino de Geometria Espacial no 3° ano do Ensino Medi°

Antonio Jorge Paraense da Paixao

2457869

20173406562

Suzane Mendes Cardoso

Louise Ferreira Rosal

1751161

20173406563

Tallece Rodrigues Goncalves
Cameiro

Estudo do perfil socioecon6mico e do nivel tecnolOgico empregado no manejo das abelhas Apis mellifera:
proposicao de acoes para o fortalecimento dos apicultores do nordeste paraense
A importancia da producio da biomassa da banana verde e produtos funcionais em uma cooperativa da agricultura
familiar de Paraqominas-PA

Maria Regina Sarkis Peixoto Joele

1260863

Rodovia BR 316, km 63, sin., Bairro Saudade
CEP 68740-970, Castanhal - PA, Telefone: (91) 3412-1604 Fax: (91) 8408-2778
ppdrgea@ifpa.edu.br

1506601

WON
NUN INSTITUTO FEDERAL
MN Para

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO
DIRETORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO
COORDENACAO DE INOVACAO

PRc5PPG-

Pr6-reitoria de Paquin ePt&ii4it, 1 7'3;
I is.

EDITAL DE AUXILIO A PROJETOS DE INOVAcA0 E PESQUISA APLICADA'k—
,
APIPA
EDITAL n° 01/2017 APIPA — PROPPG — IFPA
SELEcA0 DE PROPOSTAS PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO
DESTINADO A INOVACAO TECNOLOGICA, EDUCACIONAL OU SOCIAL
1. APRESENTAcA0
1.1. 0 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA00, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA (IFPA),
por intermedio da Pro-Reitoria de Pesquisa, Pos-Graduacao e Inovacao (PROPPG), convida
professores pesquisadores vinculados a este Instituto a apresentarem projetos de pesquisa aplicada
corn cunho inovador para auxilio financeiro.
1.2. As propostas de projetos de pesquisa aplicada devem visar o desenvolvimento tecnologico e a
InovacOes que promovam o desenvolvimento tecnologico, social e de melhoria de processos
educacionais a partir das seguintes linhas de apoio:
Linha 1: Inovacao Tecnologica: Projetos de pesquisa aplicada elaborados corn foco na solucao de
problemas reais, corn natureza institucional, industrial ou comunitaria, por meio do
desenvolvimento e aplicacao de novos dispositivos, instrumentos, ferramentas, produtos ou
processos corn potencial de impacto economic° ou social.
Linha 2: Inovacao para o Processo Educacional: Aplicacao de Tecnologias de Informacao e
Comunicacao nos sistemas educativos visando a melhoria do processo educacional, corn a
utilizacao de recursos tecnologicos que estimulem e viabilizem melhorias em awes de gestao,
praticas pedag6gicas, controle e acompanhamento de atividades acadernicas.
Linha 3: Inovacao Social: Compreende o desenvolvimento de processo e produtos, tecnicas e/ou
metodologias reaplicaveis, desenvolvidas na interacao corn a comunidade e que represente efetivas
solucoes de transformacao social. Esta linha trata de projetos de inovacao no contexto de processos,
produtos e servicos que considerem politicas publicas voltadas a demandas vinculadas ao
desenvolvimento de solucaes para as camadas da populacao mais pobres e segmentos sociais
excluidos.
1.3. No Ambito dente Edital é permitida a criacao de redes de cooperacao e articulacao corn outras
InstituieCies de ensino, pesquisa e extensao e/ou Centros de Pesquisa brasileiros e estrangeiros,
desde que a coordenacao e o desenvolvimento da pesquisa esteja localizada no IFPA. Tais
articulacoes devem ter como base a construcao de ambientes especializados e cooperativos de
inovacao para a busca de solucoes novas, criativas e competitivas, alem do fortalecimento dos
grupos de pesquisa do IFPA. 0 papel de outras InstituicOes, em cooperacao, devera estar
claramente indicado na proposta.
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2. OBJETO

A ss.

2.1 0 Auxilio a Projetos de Inovacao e Pesquisa Aplicada (APIPA) tern por objetivo geral apoiar e
incentivar a producao de Inovacao desenvolvida no IFPA nas suas mais diversas modalidades. 0
APIPA no ambito deste edital é baseado na Lei Federal de Inovacao no. 10.973, de 02/12/2004, na
Resolucao n° 160/2015/CONSUP que regulamenta a atividade de pesquisa no IFPA; na Resolucao
n° 161/2015/CONSUP destinada a apoiar os servidores do IFPA na iniciacao e manutencao de suas
atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnologico e inovacao; na Resolucao n°
06/2013/CONSUP que trata da Politica de Inovacao Tecnologica, e visa:
a) Estimular e fortalecer no IFPA a insercao em pesquisa, no ambito das suas areas especificas,
mediante o financiamento de projetos corn merito cientifico e que contribuam para o
desenvolvimento e consolidacao das areas prioritarias do IFPA;
b) Possibilitar a criacao, estruturacao, desenvolvimento e consolidacao de grupos de pesquisa
no IFPA;
c) Estimular os servidores do IFPA a participarem de atividades de pesquisa, desenvolvimento
tecnologico e inovacao;
d) Contribuir para o acinnulo de experiencia dos servidores em atividades de pesquisa,
desenvolvimento tecnologico e inovacao;
e) Incentivar e Induzir os docentes do IFPA a submeterem projetos aos editais de agencias de
fomento a pesquisa, desenvolvimento tecnologico e inovacao;
Aumentar a competitividade do IFPA nos editais de agencias de fomento a pesquisa,
desenvolvimento tecnologico e inovacao, para urn consequente aumento na captacao de
recursos destinados a pesquisa;
g) Contribuir para o desenvolvimento de servidores que se dedicarao ao fortalecimento da
capacidade inovadora das empresas na regiao e no Pais;
h) Apoiar a participacao de forma criativa e empreendedora dos servidores.
2.2. Sera incentivada a parceria corn empresas situadas no Estado do Para, desde que essas tenham
em sua razao social convergencia corn a area de conhecimento ou segmento produtivo do projeto.
2.3. Serao incentivados projetos que apresentarem potenciais, ou resultarem, em impactos
tecnologicos, economicos, sociais e ambientais positivos, considerando-se, dentre outros, os
seguintes indicadores:
a) Depositos de patentes, modelos de utilidade, desenhos industriais ou direitos de
propriedades de softwares;
b) Criacao e Incremento do numero de empresas inovadoras;
c) Geracao de produtos, processos e servicos inovadores;
d) Estimulo a cooperacao entre Instituicoes de Ciencia e Tecnologia - ICT, centros de pesquisa
e empresas;
e) Fortalecimento dos programas de pos-graduacao do IFPA;
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0 Fortalecimento da infraestrutura laboratorial do IFPA;
g) Melhoria dos indicadores sociais, tais como: educacao, emprego, renda, indice de' ,
desenvolvimento humano e sande.
3. CRONOGRAMA.
Tabela 1
PERIOD()
ATIVIDADES
07/03/2017
Publicacao do Edital
de 07/03/2017 a 03/04/2017
Apresentacao das Propostas
Homologacao das propostas
A partir de 05/04/2017
Recursos Administrativos
Ate 2 dias ilteis apps a homologacao
A partir de 20/04/2017
Resultado dos Recursos
A partir de 20/04/2017
Resultado da Avaliacao das Propostas
Recursos Administrativos
Ate 2 dias uteis ap6s o resultado
Resultado dos Recursos
A partir de 05/05/2017
Resultado Final
A partir de 05/05/2017
Indicacao de Bolsistas
Maio/2017
Reuniao corn os Coordenadores dos 26/05/2017
projetos aprovados
Execucao Financeira
A partir de 01/06/2017
Entrega dos contratos de Propriedade A partir de 01/06/2017
Intelectual
Relatorio Parcial
Novembro/2017
Relatorio Final
Maio/2018
3.1. A entrega do relatorio mensal dos bolsistas, bem como do relatorio parcial e final do projeto é
de obrigacao do Coordenador do Projeto de Pesquisa, para fins de acompanhamento e avaliacao do
APIPA pela PROPPG e execucao fmanceira das bolsas implantadas.
3.2. 0 prazo de execucao do projeto devera ser de ate 12 (doze) meses.
3.2.1. Excepcionalmente, o prazo de execucao do projeto podera ser prorrogado por no maximo 6
(seis) meses, mediante solicitacao fundamentada do coordenador do projeto, através de aditamento
do piano de trabalho, que justifique a prorrogacao pleiteada, e aceita pela PROPPG.
3.3. As datas podem ser alteradas pela PROPPG sem aviso previo. Quaisquer modificacoes sera°
comunicadas por meio de informe divulgado no Portal da PROPPG e pelo e-mail dos
Coordenadores de projeto.
4. RECURSOS FINANCEIROS AO AUXILIO A PESQUISA.
4.1. 0 recurso para o APIPA - PROPPG - IFPA dar-se-d através do recurso destinado a inovacao
tecnologica linear — Instituto e a pesquisa aplicada linear - Instituto, cuja natureza de despesas é
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definida como: Apoio financeiro concedido a pesquisadores, individual ou coletivamente ao
desenvolvimento de pesquisas eientificas e tecnologicas, nas suas mais diversas modalidades.
4.2. 0 presente edital contard corn recursos totais de R$ 297.153,30 (duzentos e noventa e sete mil,
cento e cinquenta e tres reais e trinta centavos) para despesas correntes e de capital. Distribuidos 0 /7)T
acordo com a tabela 2.
ris.
Ass.

Tabela 2
Valor
Rubrica
R$ 127.153,30
33.90.00.00 - Custeio
R$ 70.000,00
44.90.52.00 - Equip/Mat. Permanente
R$ 100.000,00
33.90.20.00 - Auxilio Pesquisador

4.3 A Concessdo de auxilio financeiro se destinada a projetos com orcamento de ate R$ 42.450,00
(quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais) cada, exeluido o valor das contrapartidas. De
acordo corn disponibilidade oreamentaria no IFPA e nos termos da tabela abaixo.
Tabela 3
Rubrica

hens financiaveis

Didrias para execuedo do projeto
Pa ssagem para execuedo do projeto
33.90.00.00 - Custer. °
Material de Consumo
Servieos de pessoa juridica
- Equipamentos
44.90.52.00
Equip/Mat. Permanente Material Permanente
33.90.20.00 - Auxilio Bolsa para Coordenador do Projeto
Pesquisador
Bolsa para Pesquisador do IFPA
Bolsa para Aluno do IFPA
Bolsa para Colaborador Extern°
Total

Valor Maximo
por projeto
R$ 4.286,00
R$ 13.879,00
R$ 10.000,00

R$ 14.285,00

R$ 42.450,00

5. ITENS FINANCIAVEIS.
5.1 0 APIPA - PROPPG - IFPA se destina ao financiamento de projetos de pesquisa a serem
desenvolvidos no IFPA, por urn pesquisador ou Grupo de Pesquisa que necessitem despesas corn:
a) Custeio:
a.1)
a.2)
a.3)
a.4)

Material de consumo;
Componentes e/ou pecas de reposiedo de equipamentos;
Licencas de softwares necessarios para o desenvolvimento do projeto;
Instalacdo, recuperaedo e manutenedo de equipamentos;
4
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a.5) Despesas acessOrias, especialmente as de importacao e de instalacoes necessarias
ao adequado funcionamento dos equipamentos;
a.6) Servicos tecnicos essenciais para o desenvolvimento do projeto, que nao possam
ser realizados pela equipe executora;
a.7) Despesas referentes a propriedade intelectual do produto a ser desenvolvido,
destinados a protecao dos direitos e/ou levantamento do estado da arte da
tecnologia;
a.8) Consultoria especializada para o desenvolvimento de estudos de mercado
relacionados a produtos inovadores que facam use dos resultados do projeto
financiado por este Edital;
a.9) Outros tipos de consultorias tecnicas ou mercadologicas;
a.10) Passagens e diarias unicamente vinculadas ao desenvolvimento do projeto, sendo
vedada a concessao Passagens e diarias para participacao em eventos de qualquer
modalidade, independente de sua justificativa;
b) Capital:
b.1) Equipamentos e material permanente;

c) Bolsas: - 0 Coordenador do Projeto definira quantal bolsas solicitard, quais modalidades,
bem como a quantidade de parcelas e o valor de cada bolsa, respeitando o valor maximo
total, definido na tabela 3, por cada projeto. As modalidades de bolsa sao:
c.1) Coordenador de Projeto (CPO): Valor maximo mensal de R$ 3.000,00
equivalente a modalidade Produtividade em Desenvolvimento Tecnologico e
Industrial (sigla DTI), nivel B, definido pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq); respeitando o valor maximo
total constante na tabela 3.
c.2) Pesquisador (PEQ): Valor maxim mensal de R$ 1.500,00 equivalente
modalidade Produtividade em Pesquisa (sigla PQ), nivel 1A, defmido pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq); respeitando o valor
maximo total constante na tabela 3.
c.3) Colaborador Externo (CLE): Valor maximo mensal de R$ 4.000,00 equivalente
a modalidade Produtividade em Desenvolvimento Tecnologico e Industrial (sigla
DTI), nivel A, definido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnologico (CNPq); respeitando o valor maxim total constante na tabela 3.
c.4) Estudante (IPT/MP/D0): Valor defmido aos diferentes niveis de ensino:
Tecnico de nivel medio ou Superior Graduacao (IPT), sendo o valor maxim() mensal
de R$ 400,00 equivalente a modalidade Iniciacao Tecnologica e Industrial (sigla
ITI), definido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico
(CNPq); e/ou Superior Mestrado (MP), onde o valor maximo mensal é de R$
1.500,00 equivalente a modalidade Mestrado (sigla GM), definido pelo Conselho
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Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnologico (CNPq); respeitando o valor
maxim° total constante na tabela 3.
5.2. Os recursos solicitados para bolsas, somados em seus valores totais, devem estar limitados ao
valor maxim° por projeto constante na tabela 3;
5.3. No momento da submissao da proposta, nao é obrigatoria a indicaeao do nome do(s) bolsista(s)
Estudante(s). Entretanto é obrigatoria a indicaeao no formulario apropriado das modalidades,
respectivas quantidades, vigencias pleiteadas e atividades a serem realizadas por cada bolsista do
projeto;
5.4. Os bolsistas Estudantes, quando implementas as suas bolsas, serao considerados,
obrigatoriamente, membros da equipe executora do projeto;
5.5. Toda documentacao referente a solicitaeao de bolsas devera ser entregue na data definida no
item 3 deste edital.
6. EXECUCAO FINANCEIRA
6.1. Os recursos destinados para a execueao do projeto devem ser utilizados exclusivamente para as
despesas descritas no campo "oreamento" do PROJETO DE PESQUISA (Anexo III).
6.1.1. Os itens fmanciaveis de Custeio e Capital deverao ser detalhadamente justificados. Cada item
listado no oreamento deve ter sua aplicabilidade e justificativa de uso descritos na planilha. Os
equipamentos, materiais permanentes e de consumo, e os servieos especializados na area objeto da
pesquisa que nao forem devidamente justificados serao excluidos automaticamente da Planilha de
Orcamento.
6.2. A execueao dos recursos de custeio e capital deverao ser realizadas prioritariamente por meio
do cartao pesquisador, observado o regulamento de uso, a Resolueao n° 163/2016/CONSUP/IFPA e
as orientaeoes da PROPPG .
6.3. Caso seja inviavel a utilizaeao do cartao pesquisador, a aquisicao de materiais de custeio e
capital sera executada pelo Proprio Campus de lotaeao do Coordenador do Projeto.
6.3.1. 0 Coordenador do projeto sera responsavel por realizar a pesquisa e entrega de 03 (tees)
cotaeOes dos materiais constantes no oreamento para embasar o processo de compra na etapa da
Execuedo financeira das propostas aprovadas.
6.3.2. Cabers ao Coordenador do Projeto beneficiario acompanhar a execueao de compras e
fornecer todas as informaeOes necessarias para que os procedimentos fmanceiros sejam executados.
6.4. Os auxilios deverao ser utilizados integralmente no prazo previsto para a execueao financeira
da proposta. Os recursos de custeio e capital deverao ser executados no mesmo ano de aprovacao da
proposta. Em caso de nao utilizaedo no prazo previsto, os recursos nao estarao mais disponiveis
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para execucao, salvo prorrogaeao do projeto nos termos do item 3.2.1. e disponibilidade
oreamentaria do IFPA.
6.5. Qualquer pagamento a pessoa fisica deve ser realizado de acordo corn a legislaeao em vigor, de
forma a ndo estabelecer vinculo empregaticio.
6.6. A mao de obra empregada na execuedo do projeto ndo tera vinculo de qualquer natureza corn o
IFPA e dente nao podera demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva
responsabilidade do Coordenador do Projeto.
6.7. 0 material permanente, ou de consumo, adquirido pelo programa ficara disponivel para a
realizaedo das atividades do projeto ate o final do prazo de execuedo da proposta. A utilizacao dos
itens adquiridos corn os recursos do programa devem atender prioritariamente aos objetivos do
projeto.
6.8. Todos os produtos e servicos adquiridos deverdo estar associados ao desenvolvimento, protecdo
do produto ou processo inventivo e divulgacao do(s) resultado(s) do(s) projeto(s) de pesquisa e de
ino vac-do tecnologica.
6.9. 0 beneficiario deve seguir o principio da economia de recurso, através do menor preco,
efetuando pesquisa de mercado em no minimo 3 (tees) estabelecimentos, observados os principios
da impessoalidade, moralidade e economicidade, objetivando o melhor aproveitamento possivel do
dinheiro public°.
6.10. Os materiais de consumo e servicos contratados deverdo estar de acordo corn os criterios de
sustentabilidade ambiental e deve-se dar preferencia aos materiais reciclados, reciclaveis, atoxicos
e/ou que nao causem qualquer problema ao meio ambiente.
6.11. Todo material adquirido corn despesas de Capital através dos recursos financeiros do APIPA
sera incorporado ao patrimonio do IFPA, imediatamente apps a aquisiedo, observados os
procedimentos previstos na norma interna que disciplina a materia.
6.12. Sao vedadas despesas corn:
a) Obras civis;
b) Pagamento de salarios ou complementaeao salarial de pessoal tecnico e administrativo ou
quaisquer outras vantagens para pessoal de instituielies publicas (federal, estadual e
municipal);
c) Corn crachas, pastas e similares, certificados, Ornamentacao, coquetel, jantares, shows ou
manifestacoes artisticas de qualquer natureza;
d) Despesas de rotina como contas de luz, agua, telefone, correios, reprografia e similares;
e) Pagamento, a qualquer titulo, a servidor da administraedo publica, ou empregado de
empresa publica ou de sociedade de economia mista, por servicos de consultoria ou
assistencia tecnica, conforme determina a Lei de Diretrizes Orcamentarias da Unido;
7
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f) Pagamento, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario
servidor pl bha:. da ativa, ou empregado de empresa pirblica ou de sociedade de economia
mista, por servicos prestados, inclusive consultoria, assistencia tecnica ou assemelhados.
g) Pagamento de taxas de administraedo, de gerencia, a qualquer titulo;
h) Aquisiedo de veiculos automotores de qualquer natureza.
7. CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE
7.1. 0 Projeto deve, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:
a) Ter Coordenador de projeto: profissional responsavel pela elaboraedo do projeto,
apresentacdo dos resultados aos parceiros, elaboraedo da prestaedo de contas e pelo born
andamento do projeto, devendo ter conhecimento especifico sobre o tema, alem da
habilidade de gerenciar equipes de trabalho;
b) Ter Estudante: cidaddo ou profissional em processo de aprendizagem, matriculado no
IFPA, responsavel pela execuedo das atividades do projeto, corn a supervisdo e orientaedo
direta do Coordenador;
c) Conter no minimo Justificativa, Objetivos, Pessoal Envolvido (Equipe), Plano de
Atividades, Cronograma, Resultados Esperados, Produtos esperados, Oreamento e
Referencias Bibliograficas, conforme o ANEXO III deste edital;
d) Detalhar o piano de atividades para cada membro da equipe, corn cronograma de
desenvolvimento das tarefas durante a vigencia do APIPA (Item 5 do Anexo III);
7.1.1. 0 Coordenador de projeto deve, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:
a) Ser Professor(a) ativo(a) e do quadro permanente do IFPA;
b) Possuir curriculo Lattes/CNPq atualizado ha pelo menos seis meses na data de submissdo da
proposta;
c) Ser membro de urn Grupo de Pesquisa do IFPA, regularmente cadastrado, aprovado e
atualizado (entrega de relatorio do grupo 2016) no SIGAA;
d) Ser Pos-Graduado (especializacdo e/ou mestrado e/ou doutorado);
e) Ndo estar afastado(a) integralmente para participar de programa de pos-graduaedo, ou por
qualquer outro motivo, durante a vigencia do projeto;
f) Ndo estar inadimplente corn nenhuma obrigacdo relacionada corn editais de programas da
PROPPG.
7.1.2. 0 Estudante deve, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:
a) Ser aluno(a) regularmente matriculado no IFPA em cursos de nivel superior (graduaedo e/ou
mestrado) ou tecnico de nivel medio das areas do projeto de pesquisa;
b) Ndo ter vinculo empregaticio e dedicar-se integralmente as atividades academicas e de
pesquisa/desenvolvimento tecnologico;
c) Nap receber outra modalidade de bolsa (programa do CNPq ou do IFPA ou de qualquer
outra agencia), monitoria ou estagio remunerado e dedicar-se, integralmente, as atividades
academicas e de pesquisa/desenvolvimento tecnologico, exceto Aluno(a) beneficiado pelo
Programa Bolsa Permanencia (Portaria no 389/2014 —MEC — Art. 6o);
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d) Ser membro do mesmo grupo de pesquisa do Coordenador do Projeto de pesquisa;
e) Aluno(a) devera ter Curriculo Lattes atualizado ha no minimo 6 meses na data de
implementaedo da bolsa.
Aluno(a) nao podera ter mais de 2 reprovaeoes em disciplinas e/ou estar em dependencia em
mais de 2 disciplinas;
g) Para ser indicado como bolsista, o Aluno(a) devera comprovar os requisitos citados acima
(Comprovante de Matricula, Historic° Escolar, Curriculo Lattes, Documento de
Identificaedo, CPF e Autorizaedo dos pais ou responsavel se menor de idade).
7.2. 0 Projeto deve, facultativamente, preencher os seguintes requisitos:
a) Ter Pesquisador(es): responsavel pelo suporte tecnico a elaboraedo do projeto, pelo
planejamento e exeeuedo do projeto de pesquisa, pela coordenaedo e orientacdo da equipe e
pela apresentaedo de resultados aos parceiros, juntamente corn o Coordenador do Projeto,
devendo ter conhecimento especifico sobre o terra da pesquisa, alem da habilidade de
gerenciar equipes de trabalho predominantemente compostas por estudantes;
b) Ter Colaborador(es) Externo(s): profissional especialista, sem vinculo corn o IFPA, cuja
expertise é essencial para a complementaeao da compet8ncia da equipe, visando contribuir
para a eficacia do projeto;
7.2.1. 0 Pesquisador deve, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:
a) Ser Servidor(a) ativo(a) e do quadro permanente do IFPA. Em caso de ser servidor Tecnicoadministrativo em educaedo flea vedada a concessdo de Bolsa nos termos do Parecer N°
23/2014/DEPCONSU/PGF/AGU.
b) Possuir curriculo Lattes/CNPq atualizado ha pelo menos seis meses na data de submissao da
proposta;
c) Ser membro de urn Grupo de Pesquisa do IFPA, regularmente cadastrado, aprovado e
atualizado (entrega de relatOrio do grupo 2016) no SIGAA;
d) Ser Pos-Graduado;
e) Ndo estar afastado(a) integralmente para participar de programa de pos-graduacao, ou por
qualquer outro motivo, durante a vigencia do projeto;
f) Nao estar inadimplente corn nenhuma obrigaeao relacionada corn editais de prograrnas da
PROPPG.
7.2.2. 0 Colaborador Externo deve, obrigatoriamente, preencher os seguintes requisitos:
a) Nao deve ser Servidor(a) ativo(a) e do quadro permanente do IFPA;
b) Ser de uma Instituieao de Ciencia e Tecnologia, ou de urn Centro de Pesquisa e/ou de
empresa parceira do projeto.
7.3. Em caso de cooperaedo corn outras ICTs ou Centros de Pesquisas brasileiros e/ou estrangeiros,
estas instituieoes deverdo indicar pelo menos 01(um) Colaborador Externo para fazer parte da
equipe do projeto. Devendo ter os seguintes pre-requisitos:
a) Ser instituiedo legalmente constituida ern territOrio brasileiro ou estrangeiro;
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b) Ter pesquisador(es) designado(s) corn experiencia na area de conhecimento de
desenvolvimento do projeto;
c) Possuir grupo de pesquisa e/ou producao intelectual na area de desenvolvimento do projeto,
mesmo que incipiente.
7.4. A empresa parceira devera:
a) Indicar pelo menos urn Colaborador Externo (corn vinculo empregaticio) para fazer parte da
equipe do projeto. Este Colaborador Externo deve anexar a proposta o seu curriculo vitae.
b) Ser legalmente constituida e possuir atividade econernica compativel e/ou inerentes as areas
de conhecimento ou setores produtivos e de servicos do projeto submetido, comprovado
pela Classificacao Nacional de Atividade Econemica - CNAE;
c) Indicar urn representante do seu quadro funcional corn o objetivo de ser o responsavel da
instituicao em acompanhar o desenvolvimento do projeto, denominado de Representante da
Empresa Parceira, que podera ou nao ser o mesmo colaborador designado na alinea a deste
item;
d) Apresentar contrapartida financeira conforme definido no item 9 deste Edital.
7.5. Empresa parceira, Instituicao de Ciencia e Tecnologia - ICT e Centros de Pesquisa podem estar
envolvidos em numero ilimitado de projetos submetidos a este edital.
7.6.E vedado ao Coordenador do Projeto repassar a coordenacao de seu projeto de pesquisa. Em
caso de impedimento eventual do Coordenador do Projeto de Pesquisa, os recursos retornam a
PROPPG;
7.7. Cada pesquisador participante podera estar envolvido como membro da equipe executora em,
no maxim), 02 (dois) projetos;
8. DOS REQUISITOS PARA SUBMISSAO DA PROPOSTA
8.1. Somente o Coordenador do Projeto podera pleitear o auxilio financeiro disposto neste
regulamento e devera obrigatoriamente seguir todas as Etapas a seguir:
a) Apresentacao de 01 (uma) copia impressa da proposta, em forma de processo, protocolada
no Campus corn destino a PROPPG, ate a data limite de submissao.
b) Alem do processo fisico, sera obrigatOrio o envio eletronico da proposta em formato pdf
(portable document format) para o endereco eletronico inova.proppg@ifpa.edu.br ate a data
de submissao da proposta. A via eletronica devera conter todos os documentos do processo
protocolado (Anexo II, Anexo III, Anexo IV, e demais documentos do item 8.4 se forem
aplicaveis ao projeto, sob pena de nao homologacao da proposta).
c) 0 comprovante de protocolo tambem deve ser digitalizado e encaminhado para o e-mail
inova.proppg@ifpa.edu.br ate a data de submissao das propostas.
8.2. 0 Coordenador do Projeto nao podera concorrer corn mais de uma proposta neste edital na
funcao de Coordenador de Projeto de Pesquisa.
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8.3. A Equipe Executora pode ser constituida pelo Coordenador do Projeto, Pesquisador(es),
Colaborador(es) Externo(s), Estudante(s) bolsistas e Estudante(s) Voluntario(s). Para submissao, a
Equipe Executora deve satisfazer os requisitos descritos no item 7 deste edital.
8.4. Os documentos necessarios para submissao da proposta sao:
8.4.1. Formulario de Apresentacao de Projeto (ANEXO II) preenchido e assinado pelo Coordenador
do Projeto e pela Direcao/Coordenacao de Pesquisa da unidade de lotacao (Item 3, ANEXO II);
8.4.2. Projeto no formato pdf, contendo no minimo: Justificativa, Objetivos, Pessoal Envolvido,
Plano de Atividades de cada membro da equipe, Orcamento, Cronograma, Resultados esperados,
Produtos esperados e Referencias Bibliograficas (ANEXO III).
8.4.3. Formulario corn os dados de cada membro pesquisador e/ou Colaborador externo
pertencentes a equipe do projeto (anexo IV)
8.4.4. Oficio das demais ICTs ou Centros de Pesquisa brasileiros ou estrangeiros confirmando o
compromisso de desenvolvimento do projeto, quando houver;
8.4.5. Copia do contrato social ou estatuto da instituicao parceira;
8.4.6. Oficio formal da empresa parceira, quando houver, assinado pelo seu socio ou proprietario,
firmando o compromisso de participacao no desenvolvimento do projeto;
8.4.7. Comprovante de inscricao de CNPJ da empresa parceira, quando houver;
8.5. Apos divulgado o resultado do Edital, os Coordenadores que tiverem propostas aprovadas
devem encaminhar a PROPPG o contrato formal referente aos direitos de propriedade intelectual, a
ser elaborado pelo NIT do IFPA, caso possuam instituicoes ou empresas parceiras.
8.6. 0 contrato deve ser entregue conforme orientacoes constantes no item 11.
8.7. 0 envio das propostas e da documentacao devera respeitar os prazos estabelecidos no item 3
deste Edital nao sendo possivel a complementacao da documentacao fora destes prazos.
8.8. A PROPPG nao se responsabiliza por problemas tecnicos e congestionamento do sistema
durante o envio da proposta. Caso nao receba a confirmacao do recebimento da documentacao em
ate 1 dia fitil apps o envio, o Coordenador do Projeto deve entrar em contato com a PROPPG
através do e-mail inova.proppg@ifpa.edu.br.
9. CONTRAPARTIDAS
9.1. Contrapartidas do Campus, ICTs e/ou Centros de Pesquisa:
9.1.1. Entende-se como Contrapartida os recursos financeiros ou nao-financeiros, bens ou servicos,
desde que economicamente mensuraveis e investidos pelos parceiros na execucao do objeto. Estes
recursos serao aceitos como contrapartida, somente apps a contratacao/publicacao das propostas. E
importante ressaltar que a contrapartida é obrigatoria para aprovacao do projeto e devera ser
comprovada na Prestacao de Contas Parcial e/ou Final do APIPA.
9.1.2. No ambito deste edital, sao considerados como itens obrigat6rios de contrapartida do Campus
de vinculo do proponente: infraestrutura para execucao do projeto; bem como a participacao de
11
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pessoal proprio da Instituicao na equipe executora corn a disponibilidade requerida para a execucao
do projeto, demonstrados nos itens do projeto de pesquisa (ANEXO III).
9.1.3. Serao admitidas como contrapartidas validas e valorizadas no julgamento das propostas,
embora nao obrigatorias, os itens a seguir, os quais devem ser apresentados de forma detalhada no
campo "orcamento" correspondente do formulario:
a) Valores em reais a ser investido pelo Campus no projeto;
b) Complementacao do valor das bolsas concedidas neste Edital.
c) Equipamentos;
d) Outros materiais permanentes.
e) Servicos de terceiros (pessoa fisica ou juridica).
0 RECURSOS HUMANOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO PROJETO (no
formulario, deverao ser identificadas as cargas horarias semanais dedicadas ao projeto):
g) Recursos Humanos das instituicOes envolvidas no projeto (ICTs, Centros de Pesquisa e
instituicao parceira);
h) Bolsistas;
i) Estagiarios.
9.2. Contrapartidas da Empresa Parceira:
9.2.1. Quando o projeto possuir empresa parceira, torna-se obrigatoria a contrapartida financeira,
conforme percentuais minimos explicitados a seguir:
Tabela 4
Contrapartida (% do valor total solicitado a
Classificacan da Instituicao
PROPPG)
sem contrapartida financeira
Microempresas e empresas de pequeno porte
Pequenas empresas
5% (cinco por cento)
Empresas de medio porte
30% (trinta por cento)
Empresas de grande porte
50% (cinquenta por cento)
9.2.2. A classificacao das empresas por porte se dd da seguinte maneira:

Porte da empresa
Micro
Pequeno porte
Pequena
Media
Grande

Tabela 5
Receita operacional bruta anual ou anualizada
Ate R$ 240.000,00
Acima de R$ 240.000,00 e ate R$ 2.400.000,00
Acima de R$ 2.400.000,00 e ate R$ 10.500.000,00
R$ 10.500.000,00 e ate R$ 60.000.000,00
Acima de R$ 60.000.000,00

9.2.3. E considerada contrapartida financeira as despesas correntes e de capital de operacao da
empresa. Sao os novos recursos que sera.° disponibilizados pela empresa proponente para o
desenvolvimento do projeto. Exemplos:
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a) Aquisicao de novas maquinas e equipamentos necessarios exclusivamente para o
desenvolvimento do projeto;
b) Aquisicao de material de consumo para o desenvolvimento do projeto;
c) Salarios pagos a novos funcionarios da empresa proponente que estarao exclusivamente
inseridos no desenvolvimento do projeto;
Contratacao
de servico (pessoa fisica ou juridica) necessario para o desenvolvimento do
d)
projeto e que serao cobertos corn recursos da empresa.
9.2.4.E considerada contrapartida nao-financeira as despesas correntes e de capital de operacao da
empresa, tais como, maquinas que a empresa possui, infra-estrutura disponivel para o projeto
(galpao, laboratorios proprios etc), entre outros que possam ser comprovados através de
documentacao legal. Sao os recursos ja existentes e disponibilizados pela empresa proponente para
o desenvolvimento do projeto. Alguns exemplos:
a) maquinas e equipamentos que a empresa proponente ja possui e que serao necessarios para o
desenvolvimento do projeto;
b) material de consumo que a empresa proponente ja possui para o desenvolvimento do
projeto.
10. DO PROCESSO DE SELECAO
10.1. A selecao das propostas sera realizada pela Coordenacao de Inovacao da PROPPG, mediante
avaliacao das propostas pelo Comite de Propriedade Intelectual e Inovacao e/ou Comite cientifico
do IFPA, podendo ainda ter a participacao de consultores interns e externs (Ad hoc).
10.1.1. Na primeira fase sera feita a Homologacao das propostas a ser realizada pela Coordenacao
de Inovacao da PROPPG, na qual serao analisados todos os itens relativos ao cumprimento de
prazos, procedimentos legais e documentacao requerida pelo Edital (Anexo I).
10.2. Na segunda fase os projetos serao avaliados conforme o item 10.1. e de acordo coin os
seguintes criterios:
10.2.1. Consistencia e coerencia da proposta (objetivos, justificativa, metodologia, resultados,
impactos, cronograma fisico-financeiro e adequacao do orcamento proposto);
10.2.2. Estagio de desenvolvimento tecnologico e/ou inovacao que se alcancara corn o resultado do
projeto;
10.2.3. Contrapartidas oferecidas;
10.2.4. Experiencia, qualificacao e competencia do Coordenador e da Equipe Executora do projeto;
10.2.5. Nivel de articulacao entre o Campus e empresas parceiras;
10.2.6. Cooperayao em ambito nacional corn grupos de pesquisa de excelencia;
10.2.7. Serao valorizadas as parcerias corn empresas;
10.2.8. Infraestrutura para desenvolvimento do projeto;
10.2.9. Relevancia da proposta no contexto de CT&I do Estado do Para (importancia do projeto
para solucoes de problemas regionais).
10.3. Alem dos criterios acima listados, os projetos tambem serao avaliados no que se refere a:
13
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Nivel de inovacao do projeto;
Impacto da inovacao proposta no mercado local, regional, nacional e mundial;
Viabilidade de aplicacao dos resultados da pesquisa em produtos no mercado;
Nivel de compartilhamento de resultados entre o IFPA e a instituicao parceira.

10.4. Na terceira fase, alp& a analise de merit° e relevancia de cada proposta e da adequacao de seu
orcamento, bem como da pontuagao obtida no item de "meritos e deficiencias da proposta"
(ANEXO IX), a PROPPG, dentro dos limites orcamentarios estipulados, selecionard os projetos que
terao os seguintes status:
a) Aprovado;
b) Aprovado corn ajustes orcamentarios ou
c) Nao aprovado.
11. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E EXPLORACAO ECONOMICA
11.1. Os direitos de propriedade intelectual serao negociados entre o NIT do IFPA, o coordenador
do projeto, e a empresa e/ou Instituicao parceira, caso exista, nos termos da Politica de Inovacao do
IFPA (resolucao 06/2013/CONSUP).
11.2. Caso o projeto seja aprovado corn Instituicao ou empresa parceira, sera necessario apresentar
antes da execucao, o contrato formal, doravante denominado Contrato de PI - Propriedade
Intelectual, que estabeleca os direitos sobre Propriedade Intelectual e os termos de apropriacao de
resultados, respeitando a legislacao em vigor, as politicas institucionais dos parceiros do projeto,
bem como a Politica de Inovacao do IFPA.
11.3. E de inteira responsabilidade do Nude() de Inovacao Tecnologica — NIT do IFPA, a
elaboracao do contrato de PI que, obrigatoriamente, deve estabelecer, dentre outros, o percentual
dos ganhos economicos, caso existam, que cabers a todos os envolvidos.
11.4. Os contratos de PI devem ser entregues na quantidade de vias das instituicaes envolvidas no
projeto, em data estipulada no item 3 deste Edital.
11.5. Os contratos de PI devem ser assinados por todas as instituicOes envolvidas no projeto.
11.6. Cabers ao Coordenador do projeto providenciar as assinaturas e entrega-los no prazo
estabelecido pela PROPPG, podendo solicitar a intermediacao do setor responsavel por parcerias
externas no IFPA.
11.7. Os instrumentos de concessao do apoio da PROPPG apenas serao firmados mediante a entrega
dos contratos de PI devidamente assinados.
11.8. 0 IFPA compromete-se ern resguardar o direito de propriedade intelectual do projeto
apresentado no sentido de proteger o ativo intangivel presente na proposta, nos termos da Resolucao
n° 06/2013/CONSUP.
14

...
woo
INSTITUTO FEDERAL
RU Pars

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO
DIRETORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO
COORDENACAO DE INOVACAO

12. RESULTADOS E CONDICOES DOS APROVADOS
12.1. 0 resultado do julgamento das propostas sera divulgado no Portal da PROPPG, conforme
cronograma do item 3 deste Edital, cabendo aos candidatos a inteira responsabilidade de informarse quanto ao mesmo.
12.2. A comissao de avaliacao, bem como a equipe da PROPPG, reserva-se ao direito de realizar
ajustes no Plano de Aplicacao de Recursos (Orcamento) apresentado na proposta.
12.3. Os coordenadores dos projetos aprovados deverao entregar a PROPPG os documentos a serem
solicitados no momento da divulgacao dos resultados, no prazo estipulado.
12.4. A nao apresentacao de todos os documentos solicitados no prazo estipulado, bem como o nao
comparecimento (nao justificado ou nao previamente acordado) para assinatura do instrumento
legal, implicard na desclassificacao automatica da proposta.
12.5. Nao sera permitida a retirada de propostas enviadas nao homologadas e nao classificadas,
sendo arquivados os referidos processos na PROPPG.
13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
13.1. Eventuais recursos administrativos contra decisoes da PROPPG deverao ser interpostos junto
a sua Coordenacao de Inovacao, através do e-mail inova.proppg@ifpa.edu.br coin o titulo do
assunto: RECURSO APIPA, no prazo maxim de 02 (dois) dial fiteis ap6s a publicacao da
Homologacao das propostas e dos resultados da avaliacao, conforme prazos apresentados no item
03 deste Edital. o formulario para interposicao encontra-se no Anexo VI do presente Edital.
13.2. Serao admitidos recursos contra:
13.2.1. A Homologacao das Propostas;
13.2.2. 0 resultado da avaliacao das propostas homologadas.
13.3. Os resultados desses recursos serao comunicados por e-mail aos recorrentes e divulgados na
pagina da PROPPG.
14. PRESTACAO DE CONTAS
14.1. 0 recebimento de recursos financeiros implicard obrigatoriedade de apresentacao de prestacao
de contas, nos prazos descritos no item 3 deste edital, para a PROPPG de acordo corn as normal do
processo seletivo vigente, realizados no presente Edital.
14.2. A prestacao de contas devera constar, no minim°, os seguintes itens:
a) Relatorio Tecnico Cientifico Parcial das atividades realizadas, apresentando os resultados
parciais obtidos e/ou possiveis imprevistos;
15
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b) Relatorio fisico-fmanceiro Final prestando conta da aplicacao detalhada dos recursos,
segundo cada atividade/item previsto no orcamento apresentado no ato da solicitacao.
c) Contrato de Propriedade Intelectual;
d) Formulario de Prestacao de Contas dos recursos financeiros (a ser entregue pela PROPPG
por ocasiao da disponibilizacao do recurso) acompanhados de Notas fiscais, recibos e
demais formas de comprovacao previstas em lei, para cada item executado, caso a aquisicao
seja feita diretamente pelo pesquisador;
e) Comprovante de devolucao do saldo nao utilizado (quando for o caso);
f) Declaracao de que o produto da pesquisa esta em processo de protecao da propriedade
intelectual gerada, ou que esta dispensada de protecao, a ser emitida pelo NIT do IFPA;
g) Contrato de Transferencia de Tecnologia, quando for o caso;
h) Demais documentos que o Coordenador do projeto julgue necessario para a comprovacao da
execucao do projeto;
14.3. Caso sejam contratados servicos de terceiros — Pessoa Fisica, devera ser apresentada na
prestacao de contas, a nota fiscal emitida pela Prefeitura Municipal, como contribuinte individual.
14.4. Os documentos nao devem apresentar emendas, rasuras ou que apresentem prejudicada a
clareza de seu conteudo.
14.5. Somente serao admitidos, como comprovantes de despesa, aqueles documentos emitidos
dentro do prazo de vigencia do auxilio concedido;
15. DA INADIMPLENCIA
15.1. 0 Coordenador do Projeto de Pesquisa Considerar-se-a em situacao de inadimplencia corn
consequente instauracao de tomada de contas especial, cobranca judicial e Processo Administrativo
Disciplinar quando:
a) Nao cumprir quaisquer das atividades obrigat6rias do programa (dentre as quais podem ser
citados: Relatorio parcial e final, e apresentacao dos resultados parciais/finais ao NIT para a
devida protecao nos termos da Resolucao 06/2013/CONSUP - Politica de Inovacao do
IFPA;
b) Abandonar a pesquisa /desenvolvimento sem pedido oficial de cancelamento de execucao
dos recursos;
c) Nao apresentar a GRU de recolhimento dos recursos nao utilizados, caso pertinente;
d) A inadimplencia acarreta o bloqueio a participacao dos mesmos em qualquer modalidade de
fomento a pesquisa do IFPA.
16. CONDIcOES ESPECIAIS
16.1. A qualquer tempo, o presente Edital podera ser revogado ou anulado, por motivo de interesse
do IFPA ou por ilegalidade, respectivamente, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito
de indenizacao ou reclamacao de qualquer natureza.
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16.2. A concessdo do apoio podera ser cancelada pela PROPPG por ocorrencia, durante sua
implementacdo, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuizo de outras
providencias cabiveis.
17. DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1. Os resultados decorrentes das atividades apoiadas corn recursos do presente Edital deverdo ser
apresentados no Simposio de Inovacdo Tecnologica a ser realizado no IFPA, ou evento semelhante,
mediante consulta e autorizacdo do NIT.
17.2. No caso de projetos que tenham potencial de resultarem em dep6sitos de patentes, a
submissdo de artigo para Revistas de cardter cientifico(s) e/ou tecnologico(s) e a apresentaedo dos
resultados parciais/finais do projeto em evento(s) cientifico(s) e/ou tecnologico(s) so sera°
permitidos mediante consulta e autorizaedo do NIT, para evitar que os produtos percam o requisito
de novidade e inviabilizem a proteedo da propriedade intelectual, nos termos da politica de
Inovacdo do IFPA (Resolucao 06/2013/CONSUP).
17.2.1. A consulta podera ser feita a qualquer tempo de desenvolvimento do projeto pelo e-mail:
nit@ifpa.edu.br
17.2.2. A divulgaedo de que trata o item 17.2 estard liberada mediante autorizaedo do NIT ou apos o
deposit° do pedido de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI.
17.3. A concessdo de novo Auxilio a Projetos de Inovaedo ou Pesquisa Aplicada para o mesmo
coordenador, somente sera permitida apos a conclusdo das atividades do projeto apoiado por edital
anterior, alem da apresentacdo e devida prestaedo de contas referente ao mesmo.
17.4. Toda e qualquer atividade financiada deste edital que envolver veiculaedo de material de
divulgaedo, devera, obrigatoriamente, conter a marca do IFPA, bem como a menedo quanto ao
apoio em sua realizaedo.
17.5. Os recursos financeiros do APIPA rid° poderdo ser concedidos a servidores corn afastamento
integral, seja qual for o motivo e para servidores aposentados ou em situaedo equiparada.
17.6. 0 IFPA, através da PROPPG, reserva-se o direito de acompanhar e avaliar a execuedo do
projeto/plano de trabalho, fiscalizar in loco a utilizaedo dos recursos financeiros durante a vigencia
do projeto e solicitar outras informaceies, mesmo apes o termino do projeto, ate que seja dada a
"aprovacdo final da prestacdo de contas".
17.7. A PROPPG, através da Coordenaedo de Inovaedo, reserva-se o direito de dirimir as situacoes
ndo previstas neste Edital.
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18. INFORMACOES ADICIONAIS
Informacoes e esclarecimentos adicionais poderao ser obtidos na PROPPG.
Site: www.proppg.ifpa.edu.br
E-mail: inova.proppg@ifpa.edu.br;

Belem, 07 de marco de 2017.
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Original assinado

Original assinado

ANA PAULA PALHETA SANTANA
GLAUCO LIRA PEREIRA
Pro-Reitora de Pesquisa, Pos-Graduacao e Diretor de Pesquisa, Pos-graduacao e Inovaclio
Inovacao
Port. n°860/2015-GAB
Port. n°612/2016-GAB

Original assinado

SAULO RAFAEL SILVA E SILVA
Coordenador de Inovacao
Port. n°1.959/2014-GAB
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EDITAL DE AUXILIO A PROJETOS DE INOVA00 E PESQUISA APLICADA — APIPA
EDITAL n° 01/2017 APIPA — PROPPG — IFPA
RESULTADO FINAL
COORDENADOR

TITULO DO PROJETO
UTILIZAcA0 DE OLEOS VEGETAIS COMO
BIOTECNOLOGIA ALTERNATIVA PARA
SEDKAO/ANESTESIA E COMO AGENTES ANTIESTRESSANTES NA MANIPULAcA0 E TRANSPORTE
DE PEIXE VIVO

CAMPUS

PONTUA00

SITUACAO

CASTANHAL

126

APROVADO

ABAETETUBA

124

APROVADO COM
ADEQUACAO
ORCAMENTARIA

CASTANHAL

124

APROVADO

LINNAJARA DE
VASCONCELOS MARTINS
FERREIRA

CAPTURA E AVALIACAO DA EFICIENCIA DE
POPULACOES DE BACTERIAS FIXADORAS DE
NITROGENIO EM AREAS SOB CULTIVO DE FEIJAOFAVA (PHASEOLUS LUNATU5 (L.) WALP) EM
MARABA, PA

MARABA RURAL

120

APROVADO

3OSE DE SOUSA RIBEIRO
FILHO

PULSEIRA ASSISTIVA DE APOIO A PESSOAS
DEFICIENTES VISUAIS

CAM ETA

115

APROVADO COM
ADEQUACAO
OR MENTARIA

OSCAR JESUS CHOQUE
FERNANDEZ

UTILIZACAO DE REJEITOS DE BAUXITA - LAMAS
DE LAVAGEM - COMO AGREGADOS RECICLADOS
PARA ARGAMASSI.S DE REVESTIMENTO E/OU
ASSENTAMENTO

BELEM

113

APROVADO COM
ADEQUACAO
ORCAMENTARIA

CASTANHAL

111

APROVADO COM
ADEQUACAO
ORCAMENTARIA

CASTANHAL

109

NAO APROVADO

LUIS ANDRE LUZ BARBAS

ANDERSON HENRIQUE
LIMA E LIMA

CICERO PAULO FERREIRA

PLANEJAMENTO DE INIBIDORES PEPTIDICOS COM
POTENCIAL ANTIBIOTICO
INOVA a 0 TECNOLOGIA: PESQUISA COM BIOGAS
E BIOFERTILIZANTE PARA PRODUcA0 DE
ENERGIA E ALIMENTOS NA AGRICULTURA

FAMILIAR DO NORDESTE PARAENSE

LIAN VALENTE BRANDAO

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE BAIXO
CUSTO BASEADA EM SENSORES MICROCONTROLADOS PARA LARVICULTURA E

TRANSPO; TE DE SPECIES A•UICOLAS
MARCELO FERREIRA

PROPAGA AO ARTIFICIAL DO ACARI ZEBRA
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TORRES

AUGUSTO JOSE SILVA
PEDROSO

JULIO CESAR VIEIRA FRARE

ARILDOMA LOBATO
PEIXOTO

MARCIA VALERIA PORTO
DE OLIVEIRA CUNHA

ANDERSON JOSE BAIA
GOMES

ELIANA MARINHO
FERNANDES
EDELSON DA CRUZ LUZ

(HYPANCISTRUS ZEBRA ISBRUCKER E NIJSSEN,
1991): NINHO ARTESANAL PARA NIDIFICKAO E
DESOVA E REPRODUcAO POR INDUcA0
AMBIENTAL
POTENCIAL BIOSSORVENTE DO CAR0c0 DE ALAI
PARA PROMO() DE COMPOSTO ORGANICO
ENRIQUECIDO: UMA ALTERNATIVA SUSTENTAVEL
PARA TRATAMENTO DO EFLUENTE DE
PISCICULTURA E APROVEITAMENTO DE RESIDUOS
SOLIDOS
UTILIZAcA0 DE RESIDUOS VEGETAIS URBANOS
PARA COMPOSTAGEM E FABRIC/KA° DE
SUBSTRATO ORGANICO NO IFPA CAMPUS BREVES,
MARAJO
GEOMETRIA ESPACIAL: EDUCKAO MATEMATICA
INCLUSIVA A PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL
ATRAVES DE RECURSOS DIDATICOS
(TECNOLOGIAS ASSISTIVAS) EM 3D
IMPLEMENTAcA0 DE MODELO DE AVALIKAO DE
MATURIDADE EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
A ORGAO DO SETOR PUBLICO DA AREA DE
SANEAMENTO E As EMPRESAS CONTRATADAS
PARA SERVIcOS E OBRAS E ENGENHARIA
IMPLANTACAO DE EXAMES CARIOTIPICOS POR
CITOGENETICA CLASSICA E HIBRIDIZACAO IN
SITU FLUORESCENTE EM PACIENTES COM
SUSPEITAS DE SINDROMES CROMOSSoMICAS NO
MUNICfPIO DE ABAETETUBA
A CARTILHA DIDATICA DO PROEJA-MARAJO:
REMANDO NA DIREcA0 DE PROJETOS PARA 0
DESENVOLVIMENTO LOCAL
GERKAO DE ENERGIA ELETRICA COM 0 MOTOR
DE STIRLING ATRAVES DA ENERGIA SOLAR PARA
PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS
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CASTANHAL

107

NAO APROVADO

BREVES

100

NAO APROVADO

BELEM

99

NAO APROVADO

BELEM

99

NAO APROVADO

ABAETETUBA

98

NAO APROVADO

CASTANHAL

98

NAO APROVADO

MARABA RURAL

97

NAO APROVADO
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MARIA DE NAZARE
RODRIGUES PEREIRA
MARTINS
LEONARDO FIGUEIREDO
MAIA
MAURO ANDRE
DAMASCENO DE MELO
SYME REGINA SOUZA
QUEIROZ
GEANSO MIRANDA DE
MOURA

MARIA DO SOCORRO
BEZERRA LOPES

ROBERTO PAULO BARBOSA
RAMOS
FABRICIO NILO LIMA DA
SILVA

ROSEMARY MARIA
PIMENTEL COUTINHO

JOSE ANTONIO RENAN
BERNARDI

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARA
PRO-REITORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO
DIRETORIA DE PESQUISA, POS-GRADUACAO E INOVACAO
COORDENACAO DE INOVACAO

PRc)PPG

Pro-corona de Pesquisa Pos-Graduaclo

AGUA DA VIDA

BELEM

93

NAO APROVADO

MEDIDOR ELETRICO INTELIGNETE (MEI - IFPA)

MARABA
INDUSTRIAL

88

NAO APROVADO

BRAGANcA

88

NAO APROVADO

BELEM

88

NAO APROVADO

MARABA
INDUSTRIAL

87

NAO APROVADO

BELEM

87

NAO APROVADO

BELEM

87

NAO APROVADO

BREVES

86

NAO APROVADO

MARABA
INDUSTRIAL

86

NAO APROVADO

BRAGANCA

85

NAO APROVADO

PRODUCAO DE UM INSETICIDA DE BASE NATURAL
PARA A ELIMINKAO DE ORGANISMOS DO
GENERO SOLENOPSI FORMIGA DE FOGO
MICROESTRUTURA E MECANISMOS DE FRATURA
DE CORPOS-DE-PROVA DE ECOREVESTIMENTOS A
PARTIR DE COMPOSITOS POLIMERICOS DE
FIBRAS DE CURAUA EM MATRIZ POLIESTER.
USO DO SOFTWARE MODELLUS COMO
FERRAMENTA COMPLEMENTAR NO PROCESSO DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DE MECANICA
A COMPOSTAGEM COMO UMA TECNOLOGIA
SOCIAL APLICAVEL NA INTERACAO DO HOMEM
COM 0 MEIO. REPRESENTANDO UMA SOLUCAO DE
TRANSFORMAcA0 SOCIAL - ESTUDO DE CASO DO
ABRIGO LAR DA TIA SOCORRO. MOSQUEIRO - PA
DESENVOLVIMENTO DE CONCRETO COLORIDO DE
ALTA RESISTENCIA PARA APLICKAO EM
PAVIMENTO RIGIDO
DESEMPENHO ZOOTECNICO E MORFOLoGICO DO
SISTEMA DIGEST6RIO DE JUVENIS DE TAMBAQUI
ALIMENTADOS COM RACOES SUPLEMENTARES A
PARTIR DE OLEOS VEGETAIS
INVESTIGKAO DE CORANTES NATURAIS COM
POTENCIAL TECNOLoGICO EXISTENTES NAS
TRIBOS INDIGENAS MAE MARIA E SORORO QUE
HABITAM A REGIAO DO CARAJAS NO ESTADO DO
PARA
DESENVOLVIMENTO DE BIOFERTILIZANTES
LIQUIDOS ADEQUADOS AS PRINCIPALS CULTURAS
AGRICOLAS DA REGIAO BRAGANTINA
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LUA CALDAS DE OLIVEIRA
JEAN LOUCHARD FERREIRA
SOARES
ALESSANDRO DE CASTRO
CORREA
BENILSON SILVA
RODRIGUES
HERMINIO TAVARES SOUSA
DOS SANTOS
30

DOS REIS BANDEIRA
FILHO

GUILHERME DA CRUZ
SANTOS NETO
MARCELO EDGARD DE
MORAES MAIA
ACACIO DE ANDRADE
PACHECO
BENEDITO DE SOUZA
RIBEIRO NETO

JOSE PINHEIRO DA COSTA
JUNIOR

LUCIANO DE SOUSA
CHAVES
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DESIGN THINKING NO PROCESSO PARA AGREGAR
VALOR AO PESCADO CULTIVADO EM PEQUENOS
EMPREENDIMENTOS NO MUNICIPIO DE BREVES
TRANSPORTE E ACLIMATACAO DE MAPARA PARA
0 CULTIVO
AVALIACAO DA EFICACIA DO COMPOSITO
CIMENTO-MADEIRA COM ESPECIES
AMAZONICAS PARA A PRODUCAO DE TELHAS
RACAO PRODUZIDA COM PRODUTOS REGIONALS
PARA PEIXES DE AGUA DOCE EM CATIVEIRO
PEDAGOGIA VISUAL: MATERIAL DIDATICO DE
HISTORIA E GEOGRAFIA EM LINGUA DE SINAIS
PARA ALUNOS SURDOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E ENSINO MEDIO
SOLUcOES PARADIDATICAS NO IFPA CAMPUS
PARAGOMINAS
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS PARA
ALIMENTO A BASE DE CARANGUEIJO-UCA (UCIDES
CORDATUS)
NETUNO MOBILE: SISTEMA ANDROID VOLTADO A
GERIR, OTIMIZAR E MONITORAR SISTEMAS
PISCICOLAS DE PEQUENAS UNIDADES FAMILIARES
DE PRODUCAO
MURTA (BLEPHAROCAUX SP) - UM RECURSO
ALIMENTAR A POPULA AO AMAZONICA
COMPUTKAO MOVEL APLICADA A CONTAGEM DE
ALEVINOS
PRODUCAO E AVALIACAO DE KITS COM
MATERIAIS ALTERNATIVOS PARA
EXPERIMENTACAO NO ENSINO MEDIO SEGUNDO
PROBLEMATICAS AMBIENTAIS NAS VERTENTES DA
EA E CTSA E CONFORME A TEORIA DA
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE AUSUBEL
BIOPROSPECCAO DE OLEOS ESSENCIAIS DA
FLORA DO BAIXO AMAZONAS PARA 0 COMBATE
DO AEDES AEGYP77
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BREVES

85

NAO APROVADO

CAMErA

84

NAO APROVADO

BELEM

82

NAO APROVADO

ABAETETUBA

82

NAO APROVADO

BELEM

82

NAO APROVADO

PARAGOMINAS

82

NAO APROVADO

ABAETETUBA

81

NAO APROVADO

MARABA
INDUSTRIAL

79

NAO APROVADO

MARABA RURAL

77

NAO APROVADO

CAMETA

77

NAO APROVADO

ABAETETUBA

77

NAO APROVADO

SANTAREM

76

NAO APROVADO

F
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IZACLAUDIA SANTANA DA
CRUZ

NILTON CESAR ALMEIDA
QUEIROZ
EVERALDO AFONSO
FERNANDES
WELLITON DE LIMA SENA
EVALDO JULIO FERREIRA
SOARES
FABRICIO MENEZES RAMOS
JOSE ROBERTO VERGINIO
DE PONTES
KAZUO DE ALMEIDA
KAMIZONO
RUBENS DE OLIVEIRA
MEIRELES
LAERCIO GOUVEA GOMES
DANIEL LIMA FERNANDES
FELIX LELIS DA SILVA
GILBERTA CARNEIRO
SOUTO
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PROJETO DE GESTAO AMBIENTAL PARA 0 IFPA CAMPUS MARABA INDUSTRIAL: ENFOQUE NO
POTENCIAL DE GERACAO DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA E NO GERENCIAMENTO DE
RESIDUOS
APLICAcA0 DE PLACAS DE CONCRETO COM
RESIDUOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA
PAVIMENTOS EM EDIFICAOES RESIDENCIAIS
HELICES DURAVEIS PARA MOTOR DE POPA
UTILIZADAS NO MUNICIPIO DE MARABA
PRODUcA0 DE MU AS DE CITROS UTILIZANDO
RESIDUO DE BENEFICIAMENTO DE MALVA
ANALISE MECANICA EMICROESTRUTURAL DE UM
ACO BAIXO CARBONO SUBMETIDO A
RECRISTALIZACAO TERMICA POS-DOBRAMENTO
TECNOLOGIA SOCIAL NO COMBATE DE LARVAS
DO AEDES AEGYP77
ASPECTOS EDAFOCLIMATICOS E SUA RELACAO
COM A PRODUTIVIDADE DE SOJA NO MUNICIPIO
DE CONCEIcAO DO ARAGUAIA - PARA
DESENHO E IMPRESSAO EM 3D DE ESTRUTURAS
• UIMICA.S ADAPTADAS A DEFICIENTES VISUALS
PRODUCAO DE CRISANTEMO NO SISTEMA NFT
(NUTRIENT FILM TECHNIQUE) COM USO DE
CHORUME DE VERMICOMPOSTAGEM
•
COMPOSITOS COM FIBRAS NATURAIS: UMA
ALTERNATIVA PARA APLICKAO EM
CONSTRU OES
PROJETO NOSSA VOZ
CADEIRA DE RODAS ACIONADA POR COMANDO DE
VOZ COM SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNETICO
INTELIGENTE BASEADO EM ARDUINO
TRANSFORMACAO DE RESiDUO ORGANICO EM
ADUBO PARA USO NA AGRICULTURA FAMILIAR NA
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MARABA
INDUSTRIAL

75

NAO APROVADO

BELEM

75

NAO APROVADO

MARABA
INDUSTRIAL

74

NAO APROVADO

CASTANHAL

73

PROVADO

BELEM

71

NAO APROVADO

CAM ETA

71

NAO APROVADO

CONCEICAO DO
ARAGUAIA

71

NAO APROVADO

ABAETETUBA

69

NAO APROVADO

CASTANHAL

67

NAO APROVADO

BELEM

64

NAO APROVADO

SANTAREM

61

NAO APROVADO

CASTANHAL

61

NAO APROVADO

CASTANHAL

61

NAO APROVADO
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PRISCILA GISELLI SILVA
MAGALHAES
JULIANNA KELLY PAULINO
BEZERRA DE AZEVEDO

SHAUMA TAMARA DO
NASCIMENTO SOBRINHO
PAULO SERGIO DA SILVA
PANTOJA
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COORDENACAO DE INOVACAO

c

PRPPG

P.-reicorta de Parriaa t Pe...Grad.*

REGIAO NORDESTE DO PARA
TEC LIBRAS: UM APLICATIVO TRADUTOR DE
TERMOS TECNICOS DE LINGUA PORTUGUESA
PARA A LIBRAS
EDUCKAO AMBIENTAL COMO ALTERNATIVA PARA
MANEJO DE RESIDUOS NA ALDEIA INDIGENA
XIKRIN DO KATETE: SABERES E PRATICAS SOBRE
A PRODUCAO E OS USOS DE RESIDUOS
EMPREENDIMENTOS COOPERATNOS E ECONOMIA
SOLIDARIA: FORTALECENDO GRUPOS DE
MULHERES AGROEXTRATIVISTAS NO BAIXO
TOCANTINS

BELEM

56

NAO APROVADO

PARAUAPEBAS

55

NAO APROVADO

CAMETA

53

NAO APROVADO

HABITAcAO SOCIAL PLANEJADA III

MARABA
INDUSTRIAL

51

NAO APROVADO

Belem, 05 de maio de 2017

Original assinado
•
ANA PAULA PALHETA SANTANA
Pr6-Reitora de Pesquisa, Pos-Graduacdo e Inovacao
Port. n°612/2016-GAB

Original assinado
GLAUCO LIRA PEREIRA
Diretor de Pesquisa, Pos-graduacao e Inovacao
Port. n°860/2015-GAB

•

Original assinado
•
SAULO RAFAEL SILVA E SILVA
Coordenador de Inovacao
Port. n°1.959/2014-GAB
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