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Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas, foi realizada a quinta reunião 1 

ordinária do ano de 2020, de forma remota, presidida pelo Vice-Coordenador do Campus 2 

Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva, com os representantes docentes, 3 

discentes e técnico-administrativos do Conselho Deliberativo do Campus de Ananindeua, listados a 4 

seguir: Prof. Dr. Deibson Silva Costa, Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. Dr. 5 

Paulo Alves de Melo, Diretor da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Prof. Dr. Adilson 6 

Junior Ishihara Brito, Diretor da Faculdade de História; Profª. Drª. Luciana Martins Freire, Diretora 7 

da Faculdade de Geografia; Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, Diretor da Faculdade de Química; Profª. 8 

Drª. Luciana Pereira Gonzalez Ferreira, Diretora da Faculdade de Física; Prof. Dr. José do Espírito 9 

Santo Dias Junior, Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de História;  Prof. Dr. Edinaldo 10 

José de Sousa Cunha, representante docente da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. MSc. 11 

Antonio da Costa Gomes, representante docente da Faculdade de Tecnologia em 12 

Geoprocessamento; Profª. Drª. Erneida Coelho de Araújo, representante docente da Faculdade de 13 

Geografia; Profª Drª. Janes Kened Rodrigues dos Santos, representante docente da Faculdade de 14 

Química; Prof. Dr. Vicente Ferrer Pureza Aleixo, representante docente da Faculdade de Física; os 15 

representantes técnico-administrativos Janio Augusto Santos Casseb, Erik André de Nazaré Pires e 16 

Josué Muniz Costa; os representantes discentes Bruna Gonçalves Costa; e os ouvintes Roseane de 17 

Lima Silva e Fabio Cardoso Borges. Com a palavra, o Prof. Alisson Rios iniciou a reunião dando boas-18 

vindas aos presentes e abrindo o primeiro ponto de pauta: 01- Informes: O técnico-administrativo 19 

Erik Pires informou que a Biblioteca Benedicto Montento está fazendo a divulgação do Boletim de 20 

Divulgação do Observatório Geográfico da COVID-19 no Estado do Pará. Informou ainda que o 21 

referido periódico já possui o Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas (ISSN), 22 

o que permite maior credibilidade ao mesmo. Por fim, informou que o curso de Pós-Graduação em 23 

Ciência e Engenharia de Materiais já faz parte do Repositório Institucional da UFPA, o que significa 24 

dizer que, quando as dissertações do referido curso tiverem suas versões finais, as mesmas serão 25 

disponibilizadas digitalmente. A profª Janes Kened informou que abriu três processos seletivos para 26 

a seleção de onze alunos bolsistas, sob a coordenação dela, assim distribuídos: uma bolsa de 27 

Iniciação Científica (PRODOUTOR), oito bolsas CAPES (Residência Pedagógica) e duas bolsas PROEG 28 

(Monitoria).  Informou ainda que os detalhes sobre as estarão disponíveis no site da Faculdade de 29 

Química. 02- Projetos de Pesquisa/Extensão/Ensino: O Prof. Alisson Rios procedeu a leitura de 30 

apresentação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, com seus respectivo títulos e 31 

coordenadores, para apreciação. Os seguintes projetos foram apresentados: 2.1- “Samba de 32 

artista:20 anos pintando com arte o samba paraense”: Projeto de Extensão coordenado pela 33 

docente Edilza Joana Oliveira Fontes, sem alocação de Carga Horária, pelo período de 13 de 34 

fevereiro de 2020 a 13 de dezembro de 2020, tendo como fiscal do projeto, o prof. Adilson Junior 35 

Ishihara Brito. Na oportunidade, o prof. Adilson Brito destacou que o projeto em destaque será 36 

submetido à proposta de emenda parlamentar do Deputado Federal Edmilson Brito Rodrigues. 37 

Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.2- “Memorial Cesar Moraes 38 

Leite: acervo documental digital de 1964 e 1984”: Projeto de Extensão coordenado pela docente 39 
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Edilza Joana Oliveira Fontes, sem alocação de Carga Horária, pelo período de 13 de fevereiro de 40 

2020 a 13 de dezembro de 2020, tendo como fiscal do projeto, o prof. Adilson Junior Ishihara Brito. 41 

Na oportunidade, o prof. Adilson Brito destacou que o projeto em destaque será submetido à 42 

proposta de emenda parlamentar do Deputado Federal Edmilson Brito Rodrigues. Após análise, o 43 

projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.3- “Educando em Libras: Ciência e 44 

Tecnologia a serviço da Inclusão (2ª versão)”: Projeto de Extensão coordenado pelo docente 45 

Francivaldo Alves Nunes, com alocação de dez horas de Carga Horária pelo período de 01 de 46 

dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2022 tendo como fiscal do projeto o técnico-47 

administrativo Janio Augusto Santos Casseb. Na oportunidade, o prof. Adilson Brito informou que o 48 

referido projeto é executado em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 49 

Educação Profissional e Tecnológica. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por 50 

unanimidade. 2.4- “Adesão do Pará à Independência: memória e ensino de História”: Projeto de 51 

Pesquisa coordenado pelo docente Adilson Junior Ishihara Brito, sem alocação de Carga Horária, 52 

pelo período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021, com a colaboração da docente Edilza 53 

Joana Oliveira Fontes, sem alocação de Carga Horária, pelo mesmo período. Após análise, a 54 

renovação do projeto de pesquisa foi aprovada por unanimidade. 3. Progressão Funcional: O Prof. 55 

Alisson Rios apresentou o processo de Progressão Funcional da seguinte docente: 3.1- Erneida 56 

Coelho de Araújo: O prof. Alisson Rios solicitou a nomeação de uma Banca Avaliativa de Progressão 57 

Funcional por Interstício da docente em epígrafe que passará da Classe D, Nível 1, para Classe D, 58 

Nível 2, denominação Associado, compreendendo o Interstício de 04 de agosto de 2018 a 04 de 59 

agosto de 2020. Após discussão, ficou decidido que a Banca será formada pelos docentes 60 

Francivaldo Alves Nunes, Alcy Favacho Ribeiro e Marcel Augusto Machado Vasconcelos, sob a 61 

presidência do primeiro.  4. Homologação de Estágio Probatório: Com a palavra, o prof. 62 

Francivaldo Nunes apresentou a avaliação de estágio probatório dos seguintes servidores: 4.1- Igor 63 

Ramon Sinimbu Miranda: O servidor em epígrafe foi avaliado pela profª Shirsley Joany dos Santos 64 

da Silva, chefe imediata, obtendo como nota na Avaliação do 2º ciclo o Desempenho Excelente. 65 

Após análise, o Conselho homologou o resultado por unanimidade.  4.2- Klycia de Souza Vilhena: A 66 

servidora em epígrafe foi avaliada pela Comissão formada pelos servidores Francivaldo Alves 67 

Nunes, Simone dos Santos Silva e Cláudia Virginia de Oliveira Santiago, obtendo como nota na 68 

Avaliação do 3º ciclo o Desempenho Excelente. Após análise, o Conselho homologou o resultado 69 

por unanimidade. 5. Homologação da prorrogação da Direção da Faculdade de Geografia: Com a 70 

palavra, a profª  Luciana Freire informou que em reunião da Faculdade de Geografia, realizada no 71 

dia 24 de julho do corrente ano, foi decidida prorrogação da gestão da referida Faculdade, 72 

composta pelos docentes Luciana Martins Freire e Jovenildo Cardoso Rodrigues, diretora e vice-73 

diretor, respectivamente, até 31 de janeiro de 2021. A profª Luciana Freire ressaltou que esta 74 

decisão foi tomada por base na Nota Oficial da Reitoria suspendeu as atividades acadêmicas e 75 

administrativas presenciais desde 19 de março 2020 por tempo indeterminado, não sendo ideal 76 

realizar nova eleição. Após análise, o Conselho homologou a decisão da Faculdade de Geografia por 77 

unanimidade. 6. Debate referente à Resolução de Ensino Remoto: O prof. Alisson Rios fez um 78 

breve relato sobre a atual conjuntura acadêmica em virtude da pandemia do COVID-19, que teve 79 

como consequência a suspensão presencial das atividades acadêmicas e administrativas. Diante 80 

desta nova realidade, a Universidade Federal do Pará, através do Conselho Universitário de Ensino, 81 

Pesquisa e Extensão, está propondo uma Resolução de Ensino Remoto Emergencialcomo estratégia 82 

para a oferta de Atividades Acadêmicas no período em que durar a emergência sanitária da COVID-83 

19. Informou que, paralelamente às discussões junto ao CONSEPE, o Campus de Ananindeua, junto 84 
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às Faculdades, têm realizado reuniões acadêmicas com o intuito de fazer um levantamento quanto 85 

ao percentual de carga horaria que pode ser ministrada de forma remota, além de fazer um 86 

levantamento junto aos discentes sobre o acesso dos mesmos às plataformas digitais que serão 87 

disponibilizadas para eventuais atividades remotas. Ainda com a palavra, o prof. Alisson Rios 88 

esclareceu que o entendimento do CONSEPE é de que atividades remotas é diferente de Ensino à 89 

Distância e que a UFPA e o Campus de Ananindeua estão cientes das dificuldades que o Ensino 90 

remoto representa. Dito isso, o prof. Alisson passou a palavra para o prof. Alcy Favacho, visto que, 91 

além de ser representante docente junto ao CONSEPE, é também, integrante da Câmara de Ensino 92 

de Graduação. Com a palavra, o prof. Alcy Favacho informou que as discussões quanto a Resolução 93 

estão bem demoradas em virtude de algumas divergências e, especialmente, devido à resistência 94 

dos discentes, visto que cerca de setenta por cento dos mesmos, não concordam com o Ensino 95 

Remoto devido às dificuldades. No entanto, a UFPA entende que o Ensino Remoto é uma forma de 96 

minimizar os transtornos acadêmicos causados pela pandemia, principalmente para os alunos que 97 

estão próximos a realizarem a colação de grau. Com a palavra, a discente Bruna Gonçalves, 98 

informou que o Centro Acadêmico de Geografia, disponibilizou, por cerca de três semanas, um 99 

formulário para coleta de informações junto aos discentes do referido curso quanto às dificuldades 100 

encontradas no ensino remoto, porém, apenas cerca de sessenta e cinco por cento dos alunos 101 

responderam ao questionário. Muitos alegaram dificuldades por conta do difícil acesso à internet. 102 

Posterior a isso, foi realizada uma Assembleia Estudantil com os alunos da Geografia que 103 

apresentaram, além das dificuldades de acesso a tecnologias, também encontram dificuldades 104 

quanto ao uso das ferramentas disponibilizadas e plataformas utilizadas. Por fim, relatou que 105 

muitos alunos têm apresentado questões relacionadas a abalos psicológicos, como ansiedade, 106 

depressão e outros transtornos relacionados, pincipalmente ao luto que muitos estão vivenciando 107 

por conta de perdas durante a pandemia. Com a palavra, o prof. Paulo Melo informou que a 108 

Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento, bem como outras Faculdades, possui 109 

particularidades, especialmente relacionadas a professores externos que vêm de outros municípios 110 

para ministrar aulas para o curso citado e questionou como ficariam essas disciplinas visto que 111 

esses docentes não vão receber diárias. O prof. Alcy Favacho informou que esse ponto também 112 

está em discussão e que é uma preocupação principalmente dos Campi do interior, visto que não 113 

há recurso para manter diárias de docentes externos. A princípio, a sugestão é que as disciplinas 114 

sejam ministradas em um outro momento. O prof. Vicente Ferrer informou que a Faculdade de 115 

Física já tem realizados algumas atividades de forma remota e destacou que, não só os discentes, 116 

mas também os docentes e técnicos de forma geral, encontram dificuldades, sejam relacionadas ao 117 

aparato tecnológico, às dificuldades de acesso e ao uso de ferramentas adequadas ao 118 

desenvolvimento das atividades remotas e sugeriu que, de alguma forma, a Universidade pensasse 119 

em uma maneira de oferecer estrutura para que as atividades remotas fossem executadas de 120 

maneira satisfatória. O prof. Adilson Brito informou que a Faculdade de História realizou reunião do 121 

Colegiado, na qual muitos docentes questionaram como seriam realizadas as aulas remota e se o 122 

Campus de Ananindeua iria dispor de algum espaço para os docentes que desejassem realizar as 123 

aulas nas dependências do Campus de Ananindeua. Também destacou as dificuldades que muitos 124 

alunos já apresentaram, principalmente por serem de regiões com difícil acesso à internet, à 125 

semelhança das demais Faculdades. Com a palavra, o prof. Alcy Favacho informou que estas 126 

questões estão sendo colocadas junto ao CONSEPE, que está ciente das dificuldades e 127 

peculiaridades dos Campi de modo geral e têm buscado minimizar os transtornos que são 128 

apresentados, buscando soluções a exemplo do Edital de Auxílio de Inclusão Digital, ainda que não 129 
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atenda cem por cento do alunado. O prof. Deibson Costa informou que a Faculdade de Engenharia 130 

de Materiais está apreensiva com relação às datas apresentadas na minuta da Resolução de Ensino 131 

Remoto Emergencial em relação a oferta de disciplinas. Afirmou que têm realizado reuniões 132 

periódicas com os docentes e discentes da referida Faculdade e que já passou à Coordenação a 133 

relação de disciplinas que podem ser ministradas remotamente. Relatou, ainda, que cerca de 134 

oitenta e cinco por cento dos alunos aceitam as atividades remotas, ainda que tenham receio de 135 

como será aplicada essa nova metodologia de ensino e por tudo que já foi apresentado pelas 136 

demais Faculdades. Informou que a Faculdade fez um levantamento junto aos docentes e 137 

constatou que cerca de vinte disciplinas podem ser ministradas remotamente, sendo algumas delas 138 

realizadas de forma hibrida. Por fim, questionou se haveria a possibilidade de ser montada uma 139 

sala-estúdio para que as aulas possam ser ministradas no próprio Campus, respeitando os 140 

protocolos de saúde. O prof. Alcy Favacho informou que as datas apresentadas na minuta da 141 

Resolução surpreenderam a todos que fazem parte do CONSEPE, no entanto é um prazo que 142 

dificilmente será dilatado. Com relação às disciplinas, a prioridade é que sejam cem por cento 143 

remotas, com exceção para o curso de Medicina, como descrito na minuta mencionada. Por fim, 144 

destacou novamente que a prioridade são os formandos. O prof. Alisson Rios informou que as 145 

salas-estúdio já estão sendo preparadas para atender aos docentes que desejam ministrar as aulas 146 

nas dependências do Campus. A profª Luciana Freire questionou sobre os períodos letivos, os 147 

períodos de aula e as plataformas que serão utilizadas para ministrar as disciplinas, visto que ela 148 

acredita que a UFPA deveria padronizar as ferramentas a serem utilizadas. O prof. Alcy Favacho 149 

informou que o período letivo ainda está em discussão na Câmara de Ensino de Graduação, que 150 

identificou essa lacuna. Com relação às plataformas digitais, ficará a critério do docente. A profª 151 

Erneida Araújo leu o artigo sexto, parágrafo primeiro, da Minuta de Resolução de Ensino Remoto 152 

Emergencial, no qual afirma que o caráter da oferta no período letivo emergencial 2020 é 153 

voluntário, e o artigo oitavo da já citada resolução, no qual afirma que a oferta de um componente 154 

curricular no Período Letivo Emergencial 2020 não cancela a necessidade de oferta do mesmo 155 

componente no formato presencial, caso exista demanda discente para o mesmo. A docente 156 

questionou os artigos citados, visto que, na opinião dela, o docente teria sua carga horária dobrada, 157 

já que, caso algum aluno não tenha meios para acompanhar o ensino remoto, o docente deverá 158 

ministrar a mesma disciplina quando as atividades presenciais retornarem. Afirmou ainda que é 159 

louvável a iniciativa da Instituição em querer promover a continuidade das atividades acadêmicas, 160 

ainda que remotamente, no entanto ressaltou que a estrutura da UFPA não contempla todos os 161 

alunos e nem mesmo todos os docentes. O prof. Alcy Favacho esclareceu que todas as inquietações 162 

apresentadas até o momento nesta reunião são as mesmas apresentadas nas reuniões da Câmara 163 

de Ensino da Graduação e do CONSEP. Com relação ao fato do docente ter ou não que ministrar a 164 

mesma aula nas modalidades remota e presencial, a sugestão é que a subunidade, juntamente com 165 

a Unidade, avaliem em que momento as aulas serão ministradas, priorizando as turmas que estão 166 

na iminência de graduar. Com a palavra, o técnico-administrativo Erik Pires afirmou acreditar que o 167 

Ensin Remoto será aprovado na UFPA, tendo em vista que esta já é uma realidade em outras 168 

Instituições de Ensino Superior em nosso Estado, e destacou que a Biblioteca Benedicto Monteiro já 169 

está trabalhando remotamente e encontra-se a disposição de docentes e discentes que desejam 170 

subsidiar ainda mais o ensino-aprendizagem. Com a palavra, o prof. Alisson Rios ratificou que 171 

Campus de Ananindeua está se adequando para que o Ensino Remoto Emergencial aconteça de 172 

forma satisfatória e que, no momento, cabe aguardar os desdobramentos das reuniões do 173 

CONSEPE para que, posteriormente, o Campus de Ananindeua discuta as especificidades de cada 174 
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subunidade. 7. O que ocorrer: O prof. José Dias informou que o Mestrado Profissional em Ensino de 175 

História já adotou o Ensino Remoto, com a anuência de docentes e discentes. Nada mais havendo a 176 

tratar, o Prof. Alisson Rios deu por encerrada a reunião às onze horas e quarenta minutos, 177 

agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia Virginia de Oliveira Santiago, 178 

Secretária Executiva, redigi a presente ata que, depois de lida, será assinada por quem de direito. 179 

 
Ananindeua, 07 de agosto de 2020. 
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