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  Ata da 115ª Reunião Extraordinária de Colegiado da Unidade 
 
Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e cinco minutos, 1 

reuniram-se à sala virtual do Google Meet (meet.google.com/fex-zdhy-hfc), para realização da  2 

centésima décima quinta reunião extraordinária de Colegiado da Unidade, o diretor do Instituto de 3 

Ciências Exatas (ICEx), professor Carlos Eduardo Fellows, como presidente da sessão e os seguintes 4 

membros titulares e suplentes em ordem alfabética:  Ana Angélica Rodrigues de Oliveira, Andrea 5 

Aparecida Ribeiro Alves, Carlos Henrique Pereira do Nascimento, Edgar Eller Júnior, Elivelton Alves 6 

Ferreira, Licínio Lima Silva Portugal, Luísa de Oliveira Almeida, Marina Sequeiros Dias de Freitas, Rodrigo 7 

Garcia Amorim e Vera Lucia Prudência dos Santos Caminha. Falta justificada dos membros: Alan Prata 8 

de Paula, Marina Ribeiro Barros Dias, Nathalia Machado Lima Ferreira, Raphael Canejo Dantas, Samara 9 

Rocha Amorim e Thadeu Josino Pereira Penna. Além dos membros do colegiado estava (m) presente (s): 10 

Caroline Barbosa de Souza, Eduardo de Souza Lima, Gerson Chaves de Almeida, Ivan Wilber Aguilar 11 

Maron, Leandro Ferreira Pedrosa, Letícia Lopes Tavares de Lima, Luís Fernando da Rocha Costa, Patrícia 12 

Alves Carneiro e Ricardo de Freitas Branco.  A reunião teve como pauta única:  Proposta de Orçamento. 13 

Com a palavra a funcionária do Financeiro Letícia Lopes Tavares de Lima que apresentou planilha com a 14 

proposta de orçamento.  Foi repetido os custos que o instituto tem todo ano com a ressalva dos custos 15 

terem sido adequados ao orçamento de dois mil e vinte um. Letícia explicou que o máximo que pode 16 

chegar nos custos foi o total de sessenta e quatro mil reais, mas que talvez se possa empenhar uma 17 

quantia um pouco maior, caso a reitoria dê auxilio. A proposta de orçamento referente ao ICEx 18 

apresentada foi: dois mil reais de diária apesar de não ter, até o momento, previsão de retorno, se faz 19 

necessário uma quantia para fins futuros; oito mil reais para o cartão coorporativo para despesas 20 

emergenciais; mil reais para material de refrigeração para cobrir eventuais problemas que ocorrerem no 21 

retorno ao trabalho presencial, devido ao tempo de não uso; mil reais para o Setor de Apoio Estudantil 22 

(SAE) que em ata anterior foi deliberado destinar dez por cento da LO do instituto para este setor; mil 23 

reais para material de sinalização; mil reais para material hidrossanitário e elétrico, contando com a 24 

SOMA pois, a reitoria informou que todos os materiais referentes serão diretamente solicitados à 25 

SOMA; quatro mil e quinhentos reais para manutenção notebooks e TVs; três mil reais para manutenção 26 

laboratórios informática - computadores, monitores, cabos, etc. (adequação de cabos salas de aula), 27 

inclusive materiais que foi pedido para o laboratório cento e sete C; quatro mil reais para manutenção 28 

dos nobreaks; três mil reais, contando com a SOMA, para material elétrico referente à quadro CDP e ao 29 

Gerador que precisa de atualização (problema de fases), devido a criação de laboratórios, instalação de  30 

ar condicionados e equipamentos utilizados ao longo dos anos no Campus; vinte e dois mil  reais para 31 

licenças de software; seis mil para suporte de servidores e storage DELL; três mil para manutenção 32 

CFTV; três mil para o laboratório de química; três mil para o laboratório de física e dois mil e quinhentos 33 

para solução de monitoramento remoto out-of-band (doze meses). Letícia informou que o valor 34 

destinado a diária poderá ser cortado em caso de necessidade.  Não foi incluído na proposta gastos, 35 

devido ter em estoque: folha de prova, material de escritório, ferramentas para manutenção, Epi's 36 

segurança/motorista/limpeza, cartuchos e tonners.  Sobre o valor destinado ao SAE, foi informado que o 37 

valor foi arredondado para mil reais este ano.   O valor destinado os material hidrossanitário e elétrico 38 

se dá para se resguardar na falta de recurso da SOMA.  Sobre a reforma do telhado e das passarelas, 39 

Letícia informou que não entrará na LO pois, o montante para conserto é de noventa mil reais referente 40 
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ao telhado e de cento e cinquenta reais para as passarelas, sendo dividido entre os institutos. Estes 41 

consertos serão feitos mediante a emenda parlamentar ou recursos da SOMA em ordem de prioridade, 42 

sendo a passarela com prioridade um e o telhado com prioridade dois. Na parte destinada ao quadro 43 

CDP e ao Gerador, foi dito que se a SOMA não tiver recursos, não haverá recursos para a adequação às 44 

condições atuais, citada anteriormente. O professor Fellows explicou que o projeto inicial não 45 

contemplava laboratórios, somente salas de aula e com o passar do tempo e adequação dos espaços no 46 

Campus, houve um desequilíbrio nas fases que pode acarretar queima dos equipamentos elétricos 47 

devido a oscilações elétricas.  As demandas para os laboratórios de física e química não foram enviadas 48 

até o momento. Caso os valores destinados aos laboratórios não forem utilizados, poderão ser 49 

destinados a demanda de atualização do quadro CDP.  Foi informado que a manutenção das cisternas 50 

rachadas, não há previsão de valor porque está aguardando o agendamento da visita da SOMA ao 51 

Campus para fazer análise e verificar se há recurso para o atendimento.  Não haverá manutenção de 52 

mobiliário. O total de custeio foi de setenta e quatro mil e quinhentos reais sendo que os itens comuns 53 

somaram cinquenta e oito mil e quinhentos reais, ficando acima do valor da LO que é de sessenta e dois 54 

mil reais.  Para atender melhor as demandas, Leticia explicou que é feito um balanço financeiro 55 

juntamente com o ICHS referente as demandas comuns aos dois institutos para facilitar o andamento e 56 

a abertura de processo. O total para demanda de Capital é doze mil cento e noventa e cinco reais. Foi 57 

apresentada uma cuba ultrassónica grande no valor de dois mil reais, ficando no aguardo de solicitações 58 

de demanda. Abriu-se a sessão para discussão. Em regime de votação a plenária aprovou por 59 

unanimidade a proposta apresentada. Leticia solicitou aos chefes dos departamentos de química e 60 

física a listagem de demanda para execução devido a LO já está liberada.  Como nada mais houve a 61 

tratar, foi encerrada a reunião ordinária às quatorze horas e quarenta minutos e eu, Elisabeth de 62 

Moraes D’Andrea, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada pelo Colegiado, será assinada por 63 

mim e pelo presidente da reunião, em virtude do isolamento social referente à pandemia do Covid-64 

dezenove. 65 
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