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Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e vinte minutos, foi realizada a
 sexta reunião ordinária do ano de 2021, de forma remota, presidida pelo Coordenador do Campus

Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, com os representantes docentes, discentes
 e técnico-administrativos do Conselho Deliberativo do Campus de Ananindeua, listados a seguir: Profª.

 Drª. Luciana Pereira Gonzalez Ferreira, Vice-Coordenadora do Campus ; Prof. Dr. Deibson Silva da
Costa, Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. Dr. Paulo Alves de Melo, Diretor da
Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Profª. Drª. Luciana Martins Freire, Diretora da

 Faculdade de Geografia; Profª. Drª. Shirsley Joany dos Santos da Silva, Diretora da Faculdade de Física;
Prof. Dr. Adilson Júnior Ishihara Brito, Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de História;
Prof. Dr. Daniel José Lima de Sousa, Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia; Prof. Dr. Fábio
Cardoso Borges, Diretor da Faculdade de Química; Prof. Dr. Carlos Augusto Castro Bastos, representante
docente da Faculdade de História; Profª. Drª. Janes Kened Rodrigues dos Santos, representante docente da
Faculdade de Química; Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Junior, representante docente da Faculdade
de Física; Profª. Drª. Erneida Coelho de Araújo, representante docente da Faculdade de Geografia; Prof.
Dr. Wesley Garcia Ribeiro Silva, vice-diretor da Faculdade de História; Profª. Drª. Verônica Scarpini
Cândido, coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais; Prof. Dr.
Alisson Clay Rios da Silva, representante docente do Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de
Materiais; Prof. Dr. Reginaldo Sabóia de Paiva, representante docente da Faculdade de Ciência e
Tecnologia; Prof. Dr. Wesley de Oliveira Kettle, representante docente do Mestrado Profissional em
Ensino de História; Rodrigo César da Costa Sousa, Coordenador da CPGA; o representante
técnico-administrativo, Josué Muniz Costa; Franciluce Souto Rodrigues, técnica administrativa, e os
representantes discentes: Gabriel Kitlis da Costa Reis, Jameson Silva, Samuel Coutinho e Ronalth

 Ferreira Lopes . Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes,
informando que a reunião seria gravada. Logo depois, fez considerações sobre o aniversário de 8 anos do 

 Campus Universitário de Ananindeua, agradecendo a colaboração de todo o corpo acadêmico para o
engrandecimento do Campus e perspectivas de comemorações. Em seguida, apresentação da pauta: 01-

 Informes: Alcy Ribeiro passou a palavra a Técnica Franciluce Souto que informou sobre o Plano de
Desenvolvimento de Pessoal - que será enviado via SAGITTA à PROGEP - e que, posteriormente, será
encaminhado à gestão do Governo Federal. Na sequência, Franciluce informou sobre a o Programa de

 Qualidade de Vida no Campus Ananindeua. Ressaltou que a DGP dispõe de escuta especializada para
realizar a triagem aos que necessitam de atendimento de cunho emocional, familiar, por meio de
agendamento. A servidora informou que encaminhou, em abril, informativo para que todos/as os/as
servidores/as que se inscreveram no curso, entrem em contato com a DGP para que seja feita a
homologação. Para complementar, Franciluce informou sobre a problemática do acúmulo de férias e
ressaltou que o/a servidor/a deve estar atento à legislação vigente (lei 8112/90), que instrui sobre o
agendamento das férias no exercício. Com a palavra, Profa. Janes Kened solicitou a inclusão como ponto
de pauta na reunião a alteração da Portaria n° 116/2020/CANAN/UFPA. Em seguida, Profa. Janes
convidou as faculdades que possuem cursos de licenciatura para participarem do projeto de iniciativa



própria no âmbito da FAQUIM. O projeto é atrelado ao Estágio Supervisionado Obrigatório. Informou
ainda que enviará convite às direções das faculdades explanando o assunto. Com a palavra, Prof. Alcy
Ribeiro propôs ao Conselho a inclusão (no que correr) do ponto de pauta solicitado pela Profa. Janes
Kened, a qual obteve anuência do Conselho. Com a palavra, o Prof. Adilson Brito informou que deixará
registrado alguns informes a saber: o Comitê Acadêmico Nacional do ProfHistória, sediado na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, estará publicando a Seleção Nacional do ProfHistória 2021.
Destacou que este ano será em formato online e que há uma empresa contratada que irá colaborar no
processo seletivo. O professor ressaltou que pretende publicar o edital no site do Campus Ananindeua a
partir do mês de agosto. O Professor também informou acerca do I Simpósio Amazônico do ProfHistória,
com o tema: "Desafios e Possibilidades da Formação Docente no Ensino de História", e que irá ocorrer
entre os dias 21/09 a 08/10 deste ano. O evento envolve 6 (seis) programas de pós-graduação dedicados à
formação continuada em nível profissional de professores(as), e fez algumas considerações. O Professor
informou da conquista da dissertação de mestrado do ProfHistória classificada com menção de honra no
"Prêmio ProfHistória de Melhor Dissertação 2021", para a Profa. Rosângela de Oliveira Duarte. O
Professor informou também que a Coordenação do Programa de Pós-Graduação está promovendo 3 (três)
lives referentes à apresentação e à discussão das dissertações de mestrado premiadas nacionalmente e
convidou a todos para apreciar o evento. Finalizando a fala, o Professor Adilson informou que o site do
programa da Pós-Graduação do ProfHistória ficou inativo por uma decisão do CTIC devido a mudança de
provedor nos sites da PROPESP, mas que este ano o mesmo já foi recuperado e que já estão sendo
inseridos nele informações referentes ao programa da Pós-Graduação. Em seguida, com a palavra, o Prof.
Paulo Melo ressaltou que não compreendeu sobre o informe proferido pela servidora Franciluce, e
perguntou se a mesma poderia sanar algumas dúvidas. Em seguida, o Professor Paulo Melo informou
acerca da parceria entre a Prefeitura de Ananindeua com a Faculdade de Geoprocessamento para a
elaboração do mapa turístico do município e ressaltou que a parceria vislumbra a possibilidade de estágio

  remunerado aos alunos do Campus Ananindeua. Fechando seus informes, o professor em questão
parabenizou o Prof. Adilson pelo desempenho das ações obtidas pelo Prof. História. Com a Palavra, a
servidora Franciluce fez algumas considerações acerca do questionamento do Prof. Paulo Melo, dentre as
quais salientou que encontra-se à disposição para atendimento especializado do DGP (Divisão de Gestão
de Pessoas) conforme a demanda. Em seguida, com a palavra, o Prof. Deibson Costa informou que a
Faculdade de Engenharia de Materiais - FEMat - realizou programação no último dia 31/07 em
comemoração ao Dia do Engenheiro de Materiais. Ressaltou que o evento contou com a participação da
Coordenação do Campus, professores, alunos; deixando registrado o agradecimento a todos pela
colaboração e pela participação no evento. Prof. Deibson Costa também informou sobre os minicursos
que foram realizados pela FEMat e destacou que no mês de agosto está sendo oferecido um minicurso de
Metrologia (ministrado aos sábados deste mês, pelo Prof. Pedro Paulo) e ressaltou que são cursos
voltados para a área das engenharias, pontuando a importância deles para os alunos. Em seguida, com a

 palavra, a Profa. Lorena Curumbá informou que FAQUIM aprovou 2 projetos no edital ( 04/2021 e
03/2021) Navega Saberes. Aproveitando a oportunidade, a Profa. em questão solicitou a inclusão como
ponto de pauta na reunião a aprovação do projeto de pesquisa com título: "Utilização de Caroços de açaí
para a produção de Biocompósitos. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro propôs ao Conselho a inclusão
(no que correr) do ponto de pauta solicitado pela Profa. Lorena Curumbá, a qual obteve anuência do
Conselho. Em seguida, com a palavra, Prof. Alcy Ribeiro informou que recebeu um convite para que o
Campus Ananindeua participe do evento na escola Nossa Srª. de Lourdes, localizada em Icoaraci, para a
"Feira de Profissões" que ocorrerá no dia 24/09. Informou que enviará convite pra todas as direções das
faculdades. Aproveitando a oportunidade, informou que está ocorrendo do 18º. Simpósio de Pesquisa e
Ensino de Química -SIMPEQUI, com participação de vários docentes do Campus e que o mesmo

 finalizará na próxima sexta-feira, 13. 02-Projetos de Pesquisa/Extensão/Ensino: Prof. Alcy Ribeiro
procedeu a leitura de apresentação dos projetos de pesquisa, com seus respectivos títulos e coordenadores,

 para apreciação. Os seguintes projetos foram apresentados: 2.1- " Produção Artesanal de Materiais de
 Limpeza Sustentáveis" . Aprovação do Projeto de Extensão coordenado pela docente Lorena Gomes

Corumbá - CH de 10h - Colaboradores; Prof. Alcy Favacho Ribeiro (sem CH); Prof. Fábio Cardoso
Borges (sem CH); Técnico Jhonny dos Santos Ramos (CH: 05h); Técnica Franciluce Souto Rodrigues
(CH: 05h)- Período: 01/08/2021 a 31/07/2022. Após considerações, o projeto de extensão foi aprovado

 por unanimidade. 2.2- "Aplicação de Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem nas Aulas de
 Física" : Aprovação do Projeto de Monitoria coordenado pelo docente Carlos Alberto Brito da Silva

Júnior - Sem CH - Colaboradores: Profa. Shirsley Joany dos Santos da Silva; Prof. Vicente Ferrer Pureza
Aleixo; Prof.ª Darlene Ferreira Teixeira e o Tec. Adm. Esp. Igor Sinimbu Miranda. Período: 05/07/2021 a



 28/02/2022. Após considerações, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.3- "Prática
Interdisciplinar de Monitoria da Disciplina Sociedade & Território nas Geotecnologias da

 Faculdade Tecnologia em Geoprocessamento/Campus Ananindeua-PA" : Projeto de Monitoria
coordenado pelo docente Marcelo Augusto Machado Vasconcelos - CH de 20h - Período: 01/08/2021 a

 01/08/2023. Após considerações, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.4-
 "Processamento de Resíduos e Rejeitos do Setor Mineral Visando Aplicações Tecnológicas'' .

Apreciação de relatório final do Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Edemarino Araújo
Hildebrando - CH de 20h - Período: 01/04/2019 a 31/03/2021. Após considerações sobre o projeto pelo
Diretor da FEMat e parecerista do mesmo, Prof. Deibson da Costa, o relatório final do projeto de pesquisa

 foi aprovado por unanimidade. 3. Progressão Funcional: Prof. Alcy Ribeiro apresentou o Processo de
  Progressão Funcional dos seguintes docentes: 3.1- Docente Sueny Diana Oliveira de Souza: Prof. Alcy

apresentou o parecer referente à progressão funcional da docente em epígrafe - Interstício: 12/08/2019 à
11/08/2021 - Classe C, nível 1, para Classe C, nível 2, denominação Adjunto. Após leitura do parecer, a

 progressão foi aprovada por unanimidade. 3.2- Docente Alcy Favacho Ribeiro: Foi lido o parecer
referente à progressão funcional do docente em epígrafe - Interstício: 23/08/2019 a 23/08/2021 - Classe C
nível 4, denominação Adjunto, para Classe D nível 1, denominação Associado. Após análise e discussões

 o parecer foi aprovado por unanimidade. 3.3- Docente Cristhian Corrêa da Paixão: Foi apresentado
parecer referente à progressão funcional do docente em epígrafe - Interstício de 07/03/2019 a 07/03/2021,
Classe C, Nível 1, para a Classe C, Nível 2, denominação Adjunto. Após análise e discussões o parecer

 foi aprovado por unanimidade. 3.4- Docente Carlos Augusto Castro Bastos: Prof. Alcy Ribeiro
procedeu a leitura da sugestão de nomeação da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por
Interstício da docente em epígrafe que passará da Classe C, nível 1 para Classe C, nível 2, denominação
Adjunto com interstício de 22/08/2019 a 22/08/2021. Na sequência, foi aprovado que a Comissão será
formada pelos docentes Vicente Ferrer, Jovenildo Rodrigues e Alcy Favacho, sob a presidência do

  primeiro. 3.5- Docente Sidiana da Consolação Ferreira de Macedo: Prof. Alcy procedeu leitura de
sugestão de nomeação da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício da docente em
epígrafe que passará da Classe C, nível 1 para Classe C, nível 2, denominação Adjunto o interstício de
07/09/2019 a 06/09/2021. Na sequência, foi aprovado que a Comissão será formada pelos docentes

 Francivaldo Alves Nunes, Wesley Garcia e Paulo Celso Santiago Bittencourt, sob a presidência do
 primeiro. 3.6- Docente Carlos Alberto Brito da Silva Júnior: Prof. Alcy procedeu a leitura de sugestão

de nomeação da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe
que passará do Nível 1 da Classe D para Nível 2 da Classe D, denominação Associado, referente ao
interstício de 16/11/2019 a 16/11/2021. Na sequência, foi aprovado que a Comissão será formada pelos
docentes Silvio Bispo do Vale, Vicente Ferrer Pureza Aleixo e Shirsley Joany dos Santos da Silva, sob a

  presidência do primeiro. 3.7- Docente José Sobreiro Filho: Prof. Alcy procedeu leitura de sugestão de
nomeação da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe que
passará do Classe C, Nível 1, para Classe C, Nível 2, denominação Adjunto , referente ao interstício de
23/09/2019 a 22/09/2021. Na sequência, foi aprovado que a Comissão será formada pelos docentes
Luciana Martins Freire, Jovenildo Cardoso Rodrigues, Erneida Coelho de Araújo, sob a presidência da

 primeira. 3.8- Docente Alacid do Socorro Siqueira Neves: Prof. Alcy procedeu leitura de sugestão da
nomeação da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do docente. Na sequência,
foi aprovado que a Comissão será formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Silvio Bispo do

   Vale e Roseane de Lima Silva, sob a presidência do primeiro. 4. Apreciação do 3º ciclo do Estágio
 Probatório do servidor Igor Sinimbu Miranda (Técnico em Física) : Prof. Alcy Ribeiro apresentou

ponto da apreciação do 3º ciclo de Estágio Probatório do servidor Igor Sinimbu. Com a palavra, a
Professora Shirsley fez algumas considerações acerca do processo que conduziu, dentre as quais, a que
contou com o apoio dos servidores Josivan Barros de Franca e Johnny Santos na elaboração do parecer.
Após as considerações da professora, o parecer referente ao terceiro ciclo de estágio probatório do
servidor em questão foi aprovado por unanimidade. 5. Encaminhamentos da visita da Gestão Superior:

 Prof. Alcy solicitou o registro de alguns encaminhamentos acerca da visita da gestão superior ao Campus
Ananindeua a saber: a) Destacou a discussão de implantação da Secretaria Geral Acadêmica em nos
campi da UFPA, tendo em vista que a infraestrutura referente à pessoal está ficando cada vez mais
inviável a manutenção de um secretário por curso. Neste sentido, a coordenação do Campus tem reunido
com outras unidades que já tem este formato de secretaria para ajudar nos encaminhamentos das questões.
b) Magnífico reitor solicitou projeção de docentes para os cursos que estão com número reduzido de
professores. Neste sentido, foi enviado ofício n° 047/2021-CANAN destinado à reitoria atendendo a



  solicitação da demanda, a saber, cursos de Química, Engenharia de Energia e Física . c ) Foram
realizadas visitas nas obras no Icuí-Guajará. Frisou que foi levantado estudo para viabilizar o uso do
auditório do prédio e levantada possibilidade de laboratórios ocuparem de maneira temporária o espaço

 do prédio no lugar da Biblioteca . Enfatizou que esta questão não está definitiva, mas que foi discutida
 com o servidores da Biblioteca, docentes, engenheiros e agora no Conselho do Campus. 6. ENADE 2021

: Prof. Alcy Ribeiro deixou registrado que alguns cursos do Campus irão passar pela avaliação do
ENADE (edição 2021). O Professor destacou que os discentes dos cursos de licenciatura em História,
Geografia Química e Física irão participar na avaliação e aproveitou para estender o agradecimento a
todos os colaboradores pelo empenho. Aproveitando o registro do Prof. Alcy Ribeiro, a Profa. Shirsley
Joany deixou seu agradecimento referente a colaboração de todos na condução do processo de avaliação
pelo MEC por qual passou o curso de Licenciatura em Física do Campus Ananindeua. A professora
ressaltou que o curso obteve uma nota muito boa. Com a palavra, o Prof. Carlos Alberto complementou as
informações passadas pela Profa. Shirsley Joany e estendeu os agradecimentos a todos/as os/as

 envolvidos/as. 7. Discussão do logotipo das Redes Sociais Oficiais do Campus: Prof. Alcy Ribeiro
deixou aberto para apreciação a proposta para discussão da logotipo das redes sociais oficiais do Campus
Ananindeua. Após análises e discussões, foi decidido que será aberta consulta pública, por meio de edital

 específico, para definição do logotipo em questão. 8. Concurso para Professor Substituto de Química:
  Prof. Alcy Ribeiro deixou abert a para apreciação a proposta e seus anexos para realização de Processo

Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de professor substituto para Química Inorgânica e Analítica
referente à nomeação de cargo de direção que Prof Alcy ocupa. Após discussões, o concurso foi aprovado

 por unanimidade. 9. Aulas no PL3: Prof. Alcy pontuou o retorno das aulas referentes ao PL3, ressaltando
a sugestão do GT-UFPA Coronavírus de que as aulas teóricas permaneçam da forma que estavam sendo
conduzidas (remotamente), frisando que foram autorizadas aulas presenciais, obedecendo os critérios de
biosegurança pré-estabelecidos, aos cursos que detenham aulas de caráter prático. Com a palavra, a Prof.
Luciana González fez menção à medidas sanitárias a serem tomadas dentro de sala de aula no ensino
híbrido. O prof. Paulo Melo fez algumas considerações, dentre as quais a que o setor administrativo
prepare o Campus (com a preparação das salas de aula e etc) em caso de retorno das atividades

 presenciais e recomendou que a Coordenação do Campus emita uma circular interna fazendo orientações
referentes ao bandeiramento. Com a palavra, a Profa. Erneida Araújo fez algumas considerações, dentre
as quais a que a Reitoria e o Conselho Universitário (CONSAD) são instâncias superiores no âmbito da
instituição e que cabem a eles realizar orientações mais precisas em relação ao retorno às aulas. Com a
palavra, a Profa. Shirsley Joany fez algumas considerações, dentre as quais, a de que o Campus tem suas
particularidades e que é necessário que todos trabalhem em parceria para que se garanta um retorno
satisfatório. Com a palavra, o Prof. Adilson Brito ressaltou que concorda com boa parte do
posicionamento dos conselheiros e fez algumas considerações, dentre as quais, a de que a Coordenação do
Campus provoque institucionalmente esta discussão junto à PROEG e às instâncias superiores da
universidade para ajudar nos encaminhamentos. Com a palavra, Prof. Alcy fez algumas considerações,
dentre as quais, a de que a Coordenação está efetuando levantamentos dos cursos que pretendem ofertar
disciplinas práticas e buscará contato com a PROEG para uma reunião específica para tratar deste
assunto. 10. O que ocorrer: 10.1 - Ajustes na Portaria 116/2020, Projeto de Ensino intitulado:
"Pesquisa-ação: a interação universidade-escola para a popularização das ciências Química e Física na
educação básica ". Foi apresentada a solicitação da Profa. Janes Kened referente aos ajustes no período
em que se deve trabalhar em tal projeto, o qual após análise e discussões, a alteração foi aprovada por

 unanimidade. 10.2- "Utilização de Caroços de açaí para a produção de Biocompósitos : Foi
 apresentada a solicitação da Profa. Lorena Curumbá referente à aprovação do projeto de pesquisa com

título: "Utilização de Caroços de açaí para a produção de Biocompósitos", a ser executado no período de
01 de setembro de 2021 até 31 de agosto de 2022 tendo como coordenadora a Profª. Drª. Lorena Gomes
Corumbá (10h de carga horária) e colaboradores: Profª. Drª. Kellen Heloizy Garcia Freitas (5h de carga
horária); Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro (sem alocação de carga horária); Prof. Dr. Fábio Cardoso Borges
(sem alocação de carga horária); Profª. Drª. Janes Kened (5h de carga horária); Técnico-Administrativo

 Jhonny dos Santos Ramos (5h de carga horária). A pós análise e discussões, o projeto de pesquisa foi
 aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Alcy Ribeiro deu por encerrada a reunião

às onze horas e trinta minutos, e agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Josivan Barros de
França, redigi a presente ata que, depois de lida, será assinada por quem de direito.

Ananindeua-PA, 12 de agosto de 2021.
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REGINALDO SABOIA DE PAIVA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: ###464#0

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 09:01)
RODRIGO CESAR DA COSTA SOUSA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

CANAN (11.82)

Matrícula: ###405#9

(Assinado digitalmente em 15/09/2021 15:13)
SHIRSLEY JOANY DOS SANTOS DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: ###277#7

(Assinado digitalmente em 14/09/2021 12:02)
VERONICA SCARPINI CANDIDO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: ###707#8

(Assinado digitalmente em 08/09/2021 13:03)
WESLEY GARCIA RIBEIRO SILVA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: ###920#8

(Assinado digitalmente em 30/08/2021 19:35)
WESLEY OLIVEIRA KETTLE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: ###055#7

(Não Assinado)
SAMUEL LEAL COUTINHO

DISCENTE

Matrícula: 2017#######1

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 04:44)
RONALTH FERREIRA LOPES

DISCENTE

Matrícula: 2018#######1

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 14:45)
GABRIEL KITLIS DA COSTA REIS

DISCENTE

Matrícula: 2018#######2

(Assinado digitalmente em 29/08/2021 13:54)
JAMESON SANTOS DA SILVA

DISCENTE

Matrícula: 2017#######2
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