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Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada a nona 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: Prof. Dr.
Deibson Silva da Costa, Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. Dr. Daniel José de Lima
Sousa, Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia; Prof. Dr. Paulo Alves de Melo, Diretor da
Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Profª. Drª. Sueny Diana Oliveira, Diretora da Faculdade

 de História; Profª. Drª. Luciana Martins Freire, Diretora da Faculdade de Geografia; Prof. Dr. Fábio
 Borges Cardoso, Diretor da Faculdade de Química; Prof. Dr. Cleodir Moraes, Vice-Coordenador do

 Mestrado Profissional em Ensino de História - PPGEH; Profª. Drª. Verônica Scarpini Cândido,
 coordenadora do Programa de Pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais - PPGCEM; Prof.

Dr. Edinaldo José de Sousa Cunha, suplente da representação docente da Faculdade de Engenharia de
Materiais; Prof. Dr. Reginaldo Saboia de Paiva, representante docente da Faculdade de Ciência e
Tecnologia; Profª. Drª. Simeia de Nazaré Lopes, representante docente da Faculdade de História; Profª.
Drª. Erneida Coelho de Araújo, representante docente da Faculdade de Geografia; Profª. Drª. Janes Kened
Rodrigues dos Santos, representante docente da Faculdade de Química; Prof. Dr. Vicente Ferrer Pureza

 Aleixo, representante docente da Faculdade de Física; Prof. Dr. Wesley de Oliveira Kettle, representante
docente do Mestrado Profissional em Ensino de História - PPGEH; Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva,

 representante docente da Pós-graduação em Ciências e Engenharia de Materiais - PPGCEM; Rodrigo
César da Costa Sousa, Coordenador da CPGA; os representantes técnico-administrativos, Franciluce
Souto Rodrigues, Oniwendel Felipe de Morais Pereira, e Simone Santos da Silva; e os representantes
discentes; Samuel Leal Coutinho, Vitória dos Santos dos Reis, Ketlen Letícia Nascimento Silva e Irailton
Brabo Rodrigues. Como ouvintes, participaram: o Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Júnior, o Prof.
Dr. Silvio Bispo do Vale, a Profª. Drª. Lorena Gomes Corumbá, o Prof. Dr. Aluísio Fernandes da Silva
Junior, o Prof. Dr. Jovenildo Cardoso Rodrigues, a Técnica Cláudia Virgínia de Oliveira Santiago, a
Técnica Klycia de Souza Vilhena e o discente Gabriel Kitlis da Costa Reis. Com a palavra, o Prof. Alcy
Ribeiro iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes. Logo depois, manifestou as congratulações aos
aniversariantes do mês de novembro do Campus Universitário de Ananindeua; desejou boas-vindas aos
novos representantes discentes da Faculdade de Geografia, a saber, Alex Ricardo de Brito Teixeira e
Vitória dos Santos Reis, na condição de representante titular e discente, respectivamente. Prof. Alcy
Ribeiro informou quanto à indisponibilidade do mesmo presidir a próxima reunião deste conselho, e que a
mesma será presidida pela Profª Luciana Gonzalez, uma vez que, de 05 a 11 de dezembro estará em
atividades no Núcleo de Curuçá. Após essas considerações, iniciou a apresentação dos pontos: 01-
Informes: Profª Verônica Cândido informou que na presente data será lançado o edital de seleção para o
PPGCEM 2022. Ressalta que o período de inscrição será de 03 a 31 de janeiro de 2022, com prova
presencial marcada para o dia 07 de fevereiro, e que o período letivo será iniciado no dia 07 de março de
2022, com o retorno das aulas presenciais. Com a palavra, Prof. Deibson da Costa informou que o curso
de Engenharia de Materiais nota 4, em uma escala de nota 5, no Guia de Faculdade Estadão; continuou
informando que a Faculdade está retornando a oferta de minicursos e palestras e que o próximo minicurso



- Reologia e Reometria Aplicada em Minerodutos e a Ciência e Engenharia de Materiais - ocorrerá nos
dias 22, 24 e 26 de novembro das 19 às 21 horas via Google Meet. Com a palavra, Profª. Janes Kened
informou que dia 24 de novembro, 16 horas, a FAQUIM realizará um evento (gratuito, via Google Meet)
sobre atividades de ensino em espaços não formais para estudantes de licenciatura. Com a palavra, Prof.
Cleodir Moraes, na qualidade de vice-coordenador do PROFHISTÓRIA, informou que está substituindo o
Prof. Adilson Brito enquanto o mesmo faz gozo de seu período de férias; informou também que após
período de seleção, o PROFHISTÓRIA estará recebendo 27 ingressantes a partir de março de 2022;
ressaltou, ainda, que o referido Programa tem projetos para defesa de qualificação em 2021 e encerra
informando que será feita a publicação de coletâneas de trabalhos de pesquisa do PROFHISTÓRIA no
ano seguinte. Com a palavra, a Secretária Executiva Nathalia Nogueira informou que a partir do dia 02 de
janeiro de 2022 a UFPA não irá gerar ou movimentar processos físicos. Os mesmos serão tramitados,
exclusivamente, de forma eletrônica via SIPAC e apenas diplomas serão movimentados em meio físico.
Prof. Alcy completou a informação esclarecendo que o CANAN realizou o cancelamento de aquisição de
lacre para malotes do Campus e que caso haja necessidade de envio de documentos físicos, estes serão
enviados pelo serviço do motorista. 02-Projetos de Pesquisa/Extensão/Ensino: Prof. Alcy procedeu a
leitura de apresentação dos projetos de pesquisa, com seus respectivos títulos e coordenadores, para
apreciação. Os seguintes projetos foram apresentados: 2.1- Projeto de pesquisa: "Análise da dinâmica
de mudanças da ocupação na região insular de Ananindeua/PA: um estudo de caso entre os anos de
2006 e 2016": Renovação do Projeto de Pesquisa, coordenado pela Profª. Erneida Coelho de Araújo, com
alocação de vinte horas de carga horária, pelo período outubro de 2021 a março de 2022. Após

  considerações, o projeto de pesquisa foi renovado por unanimidade 2.2- Projeto de Pesquisa:
"Indicadores de Sustentabilidade dos Sistemas Agroflorestais de Agricultores Familiares do

 Município de Tomé-Açu, Pará": Aprovação de Projeto de Pesquisa, coordenado pela Profª. Elisana
Batista dos Santos, com alocação de vinte horas de carga horária, pelo período outubro de 01 de

 novembro de 2021 a 31 de outubro de 2023. Após considerações, o projeto de pesquisa foi aprovado por
 unanimidade. 2.3- Projeto de Ensino: "Laboratório de Geoprocessamento Aplicado a Agroecologia

 (LAB_GEOAGROECOLOGIA)'': Aprovação de Projeto de Ensino, coordenado pelo Prof. Marcelo
Augusto Machado Vasconcelos, sem alocação de carga horária, pelo período de outubro de 2021 a
outubro de 2023, com a colaboração do docente Paulo Celso Santiago Bittencourt, com alocação de duas
horas de carga horária; docente Lúcio Correa Miranda, com alocação de duas horas de carga horária; e

 docente Artur Vinícius Ferreira dos Santos, com alocação de duas horas de carga horária. Após
 considerações, o projeto de ensino foi aprovado por unanimidade. 2.4- Projeto de Pesquisa: 

"Pesquisa-ação com uso de Geotecnologias: Um estudo de geração de variáveis sócio-ambiental de
uso da terra e manejo dos recursos naturais na Região Metropolitana de Belém (RMB) e Nordeste
Paraense (NE/PA)": Aprovação de Projeto de Pesquisa, coordenado pelo Prof. Marcelo Augusto
Machado Vasconcelos, sem alocação de carga horária, pelo período de outubro de 2021 a outubro de
2023, com a colaboração do docente Paulo Celso Santiago Bittencourt, com alocação de duas horas de
carga horária; docente Lucio Correa Miranda, com alocação de duas horas de carga horária; e Artur

 Vinicius Ferreira dos Santos, com alocação de duas horas de carga horária. Após considerações, o projeto
 de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.5 - Relatório do Projeto de Pesquisa "Avaliação da

Microdureza em Revestimentos Metálicos depositados pelos processos GMAW, GMAW-CW E
GMAW-EW com diferentes taxas de deposição de arame frio e energizado": Aprovação de Parecer

 de Relatório Final de Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Me. Pedro Paulo Guimarães Ribeiro, com
alocação de vinte horas de carga horária, realizado no período de 01 de setembro de 2019 à 31 de agosto
de 2021; com a colaboração do Prof. Me. Alacid do Socorro Siqueira Neves, sem alocação de carga

  horária. Após considerações, o relatório final do projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 3.
Progressão Funcional: Prof. Alcy Ribeiro apresentou o Processo de Progressão Funcional da seguinte

 docente: 3.1- Profª. Luciana Pereira Gonzalez: Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro apresentou o
parecer que foi favorável à progressão funcional por interstício da servidora em epígrafe da Classe C,
Nível 4, denominação Adjunto, para Classe D, Nível 1, denominação Associado, compreendendo o
interstício de 22 de outubro de 2019 a 22 de outubro de 2021. Após análise, o Conselho homologou o

   parecer da Comissão por unanimidade. 4. Coordenação de TCC da Faculdade de História: Com a
palavra, a Profª. Sueny de Souza solicitou alocação de cinco horas de carga horária semanal para a Profª.
Siméia de Nazaré Lopes para Coordenação de TCC da referida faculdade. A Profª. Sueny de Souza
também solicitou retificação na portaria da Profª Siméia Lopes a fim de alocar carga horária necessária
para a mesma. Após considerações, o ponto foi aprovado por unanimidade. 5. Designação da Profª.



Elisana Batista dos Santos para Vice-Direção da Faculdade de Geografia em Substituição do Prof.
Jovenildo Cardoso Rodrigues, a pedido: Com a palavra, a Profª. Luciana Freire fez as considerações
quanto ao afastamento do Prof. Jovenildo Rodrigues da Vice-Direção da Faculdade de Geografia, e
sugeriu a designação da Profª Elisana Batista dos Santos para o exercício desta função na referida
faculdade. Após considerações, a designação foi aprovada por unanimidade. Prof. Alcy fez agradecimento
pelo período em que o Prof. Jovenildo Rodrigues esteve colaborando na Vice-Direção da Faculdade de

 Geografia e desejou sucesso para a Profª. Elisana dos Santos na nova função. 6. Aprovação do Plano de
Concurso Público para provimento de cargo docente da carreira de Magistério Superior, do
Campus Universitário de Ananindeua da Universidade Federal do Pará, Classe: Adjunto/Doutor,
Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva, Tema do Concurso: Geografia Humana. Após
considerações, ficou decidido que o ponto passará a ser discutido em reunião extraordinária a ocorrer no
próximo dia 16 de novembro. 7. Aprovação dos temas e bancas de concursos da Faculdade de Ciência

 e Tecnologia nas áreas de Tratamento de Minérios e Lavra de Minas. Similarmente ao Ponto 6, este
ponto 7 passará a ser discutido na reunião extraordinária da mesma data. 8. Homologação do resultado
final do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, sob o tema: Química Inorgânica e
Analítica, a que se refere o Edital Nº 163, de 19 de agosto de 2021: Com a palavra, o Prof. Fábio
Borges, na qualidade de diretor da FAQUIM e membro da banca avaliadora do concurso, anunciou o
nome dos seguintes candidatos aprovados no concurso para professor substituto: 1º lugar, Lucas de Souza
Martins; 2º lugar, André Silva dos Reis; 3º lugar, Gisele Maria Moraes Costa; e, em 4º lugar, Ricardo
Brigida Ramos; acrescentou que tais informações estão publicadas no site do CEPS. Após considerações
do Conselho, o processo final para professor substituto foi homologado por unanimidade. 9. P
lanejamento de salas de aula para 2022 - 1º semestre: Prof. Alcy Ribeiro ressaltou a necessidade do

 encaminhamento de solicitação prévia de salas de aula por parte dos diretores de cada faculdade, dada o
quantitativo de salas que o Campus dispõe. Ressaltou que a CPGA e a Coordenação estão à disposição
para ajudar nos pedidos de reservas, e que os atendimentos facilitarão o atendimento de todas as

 subunidades. 10. Reunião sobre Recursos Orçamentários. Prof. Alcy Ribeiro fez convite a toda
comunidade acadêmica para o próximo dia 18 de novembro (quinta-feira), especialmente aos diretores
(as) de faculdade e coordenadores de projetos, para expor e discutir os recursos orçamentários disponíveis
no Campus. Esclarece que esta ação tem como objetivo o comprometimento democrático e a
transparência da aplicação dos recursos do Campus. 11. Auto diagnóstico das Unidades da UFPA: O 
Prof. Alcy Ribeiro noticiou que será encaminhado, para cada servidor (docente e técnico administrativo),
o "Guia Metodológico de Autodiagnóstico das Unidades". Esclareceu também que será enviado um
questionário com perguntas referente ao desenvolvimento das atividades e à infraestrutura do Campus de
Ananindeua; ressalta que da importância que haja este retorno de questionário, pois o mesmo servirá de
parâmetro para discutir questões convenientes ao Campus e servirá futuramente definir o PDU (Projeto de
Desenvolvimento da Unidade); destacou também que participará, junto com servidores da CPGA, de
evento do qual será discutido assuntos de mesma natureza. 12. Oportunidade de lotação Técnica Adm.

 Fernanda Navarro Guerra. Prof. Alcy destacou que o servidor técnico-administrativo lotado no
Campus, Josivan Barros de França, fora chamado para assumir vaga do concurso público do qual já havia
sido classificado a certo tempo para o Instituto Federal do Pará. Na sequência, informou que recebeu
processo nº 23073.042757/2021-55 da também servidora técnica-administrativa lotada no CIAC,

 Fernanda do Socorro Navarro dos Santos Guerra, manifestando interesse em ser lotada no Campus de
Ananindeua. Esclareceu que o processo já tramitou pela PROGEP e CIAC. Após maiores
esclarecimentos, dentre outras considerações, pediu anuência do Conselho do Campus para a oportunizar
a lotação da técnica administrativa Fernanda Guerra, tendo em vista a saída eminente do servidor Josivan
de Franca da instituição. Após apresentação do ponto, o Conselho deliberou por dar anuência à
Coordenação do Campus para dar prosseguimento ao processo de possibilidade de lotação da servidora
Fernanda Guerra no Campus Ananindeua. 13. Oportunidade de lotação Prof. Hirohito Diego Athayde 
Arakawa: O Prof. Alcy Ribeiro informou que a gestão superior encaminhou o processo Nº
23073.016667/2021-17 que dá oportunidade ao Campus de Ananindeua em se manifestar para receber o
docente em epígrafe. Ressaltou que o docente Hirohito é professor da área de direito e tem perfil para
contribuir no Campus em diversos componentes curriculares de cursos do CANAN, além de colaborar
com pareceres que necessitem de atenção jurídica. Esclareceu ainda que, caso a vinda do Prof. Hirohito 
Arakawa se concretize, este deve ficar lotado na Coordenação do Campus. Neste sentido, o presidente do
Conselho, Prof. Alcy Ribeiro, pediu anuência do Conselho Deliberativo do Campus para proceder os
encaminhamentos de lotação do Prof. Hirohito Arakawa. Após apresentação do ponto e manifestações, o



Conselho deliberou por dar anuência à Coordenação para dar prosseguimento ao processo de lotação do
docente Hirohito Arakawa no Campus Ananindeua. 14. Oportunidade de colaboração internacional
University of Calgary, Canadá: O Prof. Alcy Ribeiro esclareceu que o Prof. Dr. Jerson Vaz, do ITEC,
tem colaborado com o Campus, especialmente com a Faculdade de Ciência e Tecnologia. Além disso, o
mesmo tem projeto de colaboração internacional na área de eficiência energética. Neste sentido, o Prof.
Jerson Vaz se prontificou em trazer o referido projeto internacional para o Campus de Ananindeua. Prof
Alcy Ribeiro observou que o projeto dá oportunidade de intercâmbio internacional de docentes e
discentes. Após apresentação do ponto e manifestações, o Conselho deliberou por dar anuência à
Coordenação do Campus para dar prosseguimento ao processo de estabelecimento do projeto com a
Universidade de Calgary, Canadá. 15. Licença-Estudo da servidora Klycia de Souza Vilhena: O Prof.
Alcy Robeiro esclareceu sobre o processo de licença-estudo da servidora Klycia Vilhena. Ressaltou que a
Coordenadoria de Análise Técnica da PROGEP esclareceu por e-mail que a solicitação de capacitação da
referida servidora deva ser deliberada em reunião do Conselho do Campus. Após apresentação do ponto e
manifestações, a licença-estudo da servidora Klycia Vilhena foi homologada por unanimidade. 16. O que
houver. 1) Prof. Alcy Ribeiro informou que a DIDEN/PROEG vai coordenar o Fórum de Graduação e
Licenciaturas. Será no período de 24 a 26 novembro pela plataforma Zoom. O Coordenador do Campus 
vai encaminhar detalhes do evento a todos os servidores que estão envolvidos nas atividades de cursos de
graduação do Campus; 2) Prof. Alcy destacou que a UFPA vai publicar resolução específica sobre a
política de extensão da universidade, e informou que vai encaminhar a todas as subunidades acadêmicas a

 referida resolução e que a mesma deva ser discutida oportunamente no Campus. Nada mais havendo a
tratar, o Prof. Alcy Ribeiro deu por encerrada a reunião às onze horas e quarenta e cinco minutos, e
agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Nathalia Maciel Nogueira, Secretária Executiva,
redigi a presente ata que, depois de lida, será assinada por quem de direito.

Ananindeua-PA, 11 de novembro de 2021.
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ALCY FAVACHO RIBEIRO
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