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Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos,
foi realizada a primeira reunião ordinária do ano de 2022, de forma remota, presidida pelo
Coordenador do Campus Universitário de Ananindeua, 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 Ananindeua; 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. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos,
Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Prof. Dr. Wesley Garcia
Ribeiro Silva, Vice-Diretor da Faculdade de História; Profª. Me. Elisana Batista dos Santos,
Vice-Diretora da Faculdade de Geografia; Profª. Drª. Darlene Teixeira Ferreira, Vice-Diretora
da Faculdade de Física; Prof. Dr. Fábio Cardoso Borges, Diretor da Faculdade de Química;
Prof. Dr. Cleodir da Conceição Moraes, Vice-Coordenador do Mestrado Profissional em
Ensino de História - PPGEH; Prof. Dr. Edinaldo José de Sousa Cunha, representante docente
da Faculdade de Engenharia de Materiais; Profª. Drª. Simeia de Nazaré Lopes, representante
docente da Faculdade de História; Profª. Drª. Erneida Coelho de Araújo, representante
docente da Faculdade de Geografia; 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 e Simone Santos da Silva; e a
representante discente Ketlen Leticia Nascimento Silva. Como ouvintes, participaram: o Prof.
Me. Alacid do Socorro Siqueira Neves e Profª. Drª. Lorena Gomes Corumbá. Com a palavra,
o Prof. Alcy Ribeiro iniciou a reunião, após o prazo regimental de espera, dando boas-vindas
aos presentes, e apresentando os novos conselheiros representantes docentes da Faculdade
de Engenharia de Materiais, o Prof. Alacid do Socorro Siqueira Neves, como titular, e o Prof.
Deibson Costa, como suplente, que ocuparão seus assentos no Conselho a partir da reunião
ordinária de março. Após considerações, iniciou a apresentação dos pontos: 01- Informes:
1.1 - Prof. Alcy Ribeiro passou a palavra para o Prof. Deibson Costa, que informou sobre a
finalização do seu exercício na função de Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais, a
qual será assumida pelo Prof. Edinaldo Cunha no próximo dia 21 de fevereiro, com o Prof.
Marcos Costa como seu Vice-Diretor, o que ocasionou a mudança na representação docente
no Conselho, e na oportunidade, agradeceu aos docentes da faculdade e ao apoio da
Coordenação do Campus. 1.2 - Na sequência, o Prof. Daniel Sousa informou acerca do
retorno para as atividades acadêmicas da Profª. Franciele Ferreira, que se encontra



atualmente afastada para doutorado e cuja licença está prevista para terminar em março de
2022, ocasionando desta forma, a não renovação do contrato com o professor substituto. 1.3
- Em seguida, a Técnica Simone Silva informou que estão abertas as inscrições para o
Programa Bolsa Permanência do MEC para alunos indígenas e quilombolas. Ressaltou que
no ano de 2020, 24 quilombolas ingressaram no Campus e que a DAEST está entrando em
contato para informá-los sobre esta oportunidade. 1.4 - Com a palavra, o Prof. Wesley Silva
informou sobre a ocorrência de defesa de TCC dos alunos da Faculdade de História no
presente período. 1.5 - Logo após, com a palavra, o Prof. Alisson Silva informou que a
seleção para a segunda turma de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais (PPGCEM) está em andamento e que 18 candidatos estão
participando do processo seletivo, com previsão da Aula Inaugural para 08 de março. 1.6 -
Na sequência, a Técnica Franciluce Souto Rodrigues informou que já foram reportados à
PROGEP os casos de COVID-19 que ocorreram no Campus de Ananindeua. Na
oportunidade, a servidora ressaltou a orientação sobre os procedimentos necessários para a
notificação dos casos de doença para a PROGEP, envolvendo a abertura de processo e
envio de laudo ou atestado para ser analisado no SIASS/PROGEP, evitando, assim,
contratempos nos encaminhamentos dos casos. 1.7 - Em seguida, a Técnica Nathalia
Nogueira repassou três informes. Primeiramente, informou a frequência da presente reunião
está sendo feito por formulário disponibilizado no chat para fins de registro; depois a
Secretária informou que o prazo para envio das planilhas de previsão de diárias e passagens
do 2º período do extensivo de 2022 para a Interiorização é até a próxima sexta-feira dia 11
de fevereiro; ressaltou que estará no aguardo das planilhas até a presente data; em seguida
a informou que as colações de grau voltaram a ocorrer na modalidade presencial, devendo
necessariamente seguir o protocolo de segurança contra a COVID-19, com a apresentação
do comprovante vacinal para o ingresso ao local, o uso obrigatório de máscaras e a
manutenção do distanciamento mínimo. 1.8 Logo após, o Prof. Fábio Borges informou que as
defesas de TCC de alguns alunos da Faculdade de Química estão agendadas para
ocorrerem no dia 21 de fevereiro no horário da manhã, seguindo todos os protocolos de
segurança. 1.9 Novamente com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro informou que estão abertas as
inscrições para quatro editais da CAPES, enfatizando os editais do Pólo UAB e do PARFOR,
além de dois editais para tutoria. Em seguida, informou sobre a realização da Reunião de
Planejamento do Campus de Ananindeua 2022, sugerindo os dias 15 e 16 de março para sua
ocorrência, a fim de que seja avaliado pelos membros do Conselho a viabilidade do período.
O Coordenador informou também que teve uma reunião com o Magnífico Reitor da UFPA,
onde tratou-se sobre o aluguel das dependências do Campus e da viabilização da construção
de parte do prédio da Granja do Icuí. Na reunião, o Prof. Emmanuel Tourinho informou que
ao entrar em contato com a empresa vencedora do processo licitatório para construção dos
prédios da Granja, esta havia desistido de prestar o serviço, por motivo de defasagem de
preços. Assim, será verificado com as outras empresas classificadas o interesse em fechar o
contrato, e na ausência de interesse, deverá ser feito outro processo licitatório. O
Coordenador acrescentou sobre as negociações acerca do aluguel das dependências do
Colégio Intelectual que ainda não foram finalizadas, destacando que o valor de reajuste está
em 38%. Em resposta ao questionamento de Prof. Erneida Araújo, o Prof. informou que o
contrato de aluguel do espaço tem a vigência de cinco anos, devendo ser renovado
anualmente. Na sequência, o Coordenador informou que em virtude da exoneração do Prof.
José Sobreiro Filho, que ocupava a função de Coordenador de Pesquisa do Campus, o Prof.
Carlos Alberto Brito da Silva Júnior, que estava na Coordenadoria de Extensão, assumirá a
função vaga, e em seu lugar, o Administrador Reinaldo Vidal será o novo Coordenador de
Extensão. O próximo informe do Coordenador do Campus, referiu-se à habilitação dos
calouros 2022, que ocorrerá pela primeira vez no Campus com o suporte do CIAC, a princípio
no período de 21 a 13 de fevereiro. O Prof. Alcy Ribeiro ainda informou sobre a reunião
realizada com as direções de faculdade em que se tratou da implantação da Secretaria
Integrada Geral (SIG). Destacou a criação da a SIG, embora não seja o ideal, é uma



necessidade na atualidade. Ressaltou que há previsão de uma visita à Secretaria Integrada
do Campus de Castanhal para avaliações e esclarecimentos. O Coordenador informou ainda
que foi recebido um e-mail com ofício circular da PROEG acerca da importância da
realização da coleta de comprovantes vacinais dos alunos da universidade por cada
subunidade. Para finalizar, o Prof. Alcy Ribeiro informou que a solicitação de salas de aulas
para o período extensivo está sendo feita via SAGITTA e que o calendário de uso das salas
está sob a responsabilidade do Coordenador de CPGA, Rodrigo Sousa. Após os informes, o
Prof. Alcy Ribeiro seguiu para a pauta. 2. Projetos de Pesquisa/Extensão/Ensino: o Prof.
Alcy Ribeiro procedeu à leitura de apresentação dos projetos de pesquisa, com seus
respectivos títulos e coordenadores, para apreciação. Os seguintes projetos foram
apresentados: 2.1 - Projeto de Ensino "Práticas Criativas de Química Dos Licenciandos
da UFPA à Classe Hospitalar da SEDUC: Atendimento Alunos Hospitalizados": 
Aprovação do Projeto de Ensino coordenado pela Profª. Janes Kened Rodrigues dos Santos,
com alocação de dez horas de carga horária, pelo período de 01 de março a 01 de outubro
de 2022, com a colaboração da técnica Franciluce Souto Rodrigues, com alocação de cinco
horas de carga horária. Após considerações, o projeto de ensino foi aprovado por
unanimidade. 2.2 - Projeto de Ensino "Práticas laboratoriais em Química: construção de
saberes interdisciplinares para o avanço no processo de ensino e extensão no
Campus de Ananindeua": Aprovação do Projeto de Ensino coordenado pelo Prof. Alcy
Favacho Ribeiro, sem alocação de carga horária, no período de março a dezembro de 2022,
com a colaboração da Profª. Lorena Gomes Corumbá, com alocação de cinco horas de carga
horária; do Prof. Fábio Cardoso Borges, sem alocação de carga horária; e do técnico Jhonny
dos Santos Ramos, com alocação de cinco horas de carga horária. Após considerações, o
projeto de ensino foi aprovado por unanimidade. 2.3 - Projeto de Ensino "Laboratório de
Química Geral e Inorgânica: estruturação para o desenvolvimento ao processo
ensino-aprendizagem aos cursos tecnológicos do Campus de Ananindeua": Renovação
do Projeto de Ensino coordenado pelo Prof. Alcy Favacho Ribeiro, sem alocação de carga
horária, no período de março de 2022 a dezembro de 2023, com a colaboração da Profª.
Lorena Gomes Corumbá, com alocação de cinco horas de carga horária; do Prof. Fábio
Cardoso Borges, sem alocação de carga horária; e do técnico Jhonny dos Santos Ramos,
com alocação de cinco horas de carga horária. Após considerações, o projeto de ensino foi
renovado por unanimidade. 2.4 - Projeto de Ensino "Laboratório de Química Orgânica:
estruturação para as aulas práticas no Campus de Ananindeua": Renovação do Projeto
de Ensino coordenado pelo Prof. Fabio Cardoso Borges, sem alocação de carga horária, no
período de março a dezembro de 2022, com a colaboração do Prof. Alcy Favacho Ribeiro,
sem alocação de carga horária; e do Técnico Jhonny dos Santos Ramos, com alocação de
cinco horas de carga horária. Após considerações, o projeto de ensino foi renovado por
unanimidade. 2.5 - Projeto de Extensão "Classe Hospitalar: alunos de Licenciatura em
Química no suporte didático às aulas adaptadas dos pacientes internados": Aprovação
do Projeto de Extensão coordenado pela Técnica Franciluce Souto Rodrigues, com alocação
de dez horas de carga horária, no período de 01 de abril de 2022 a 01 de abril de 2024, com
a colaboração da Profª. Janes Kened Rodrigues dos Santos, com alocação de dez horas de
carga horária. Após considerações, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.6
- Projeto de Extensão "Vozes da História: Contar, ouvir e conhecer": Aprovação do
Projeto de Extensão coordenado pelo Prof. Francivaldo Alves Nunes, sem alocação de carga
horária, no período de 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023. Após considerações, o
projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.7 - Projeto de Extensão "Historix:
recursos digitais para o ensino de História": Renovação do Projeto de Extensão
coordenado pelo Prof. Wesley Oliveira Kettle, sem alocação de carga horária, no período de
01 de março 2022 a 01 de março de 2023. Após considerações, o projeto de extensão foi
renovado por unanimidade. 2.8 - Projeto de Pesquisa "Contrabando luso-espanhol nas
fronteiras amazônicas: América Portuguesa, Audiência de Quito e Vice-Reino do Peru
(segunda metade do século XVIII)": Aprovação de Parecer do Relatório de Projeto de



Pesquisa coordenado pelo Prof. Carlos Augusto de Castro Bastos, com carga horária de
vinte horas. Após considerações, o parecer do relatório do projeto de pesquisa foi aprovado
por unanimidade. 2.9 - Projeto de Pesquisa "Contrabando luso-espanhol nas fronteiras
amazônicas: América Portuguesa, Audiência de Quito e Vice-Reino do Peru (segunda
metade do século XVIII)": Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Carlos
Augusto de Castro Bastos, com alocação de vinte horas de carga horária, no período de
março de 2022 a março de 2023. Após considerações, o projeto de pesquisa foi renovado por
unanimidade. 2.10 - Projeto de Ensino "Laboratório de Materiais Poliméricos":
Aprovação do Projeto de Ensino coordenado pelo Prof. Marcos Vinicius da Silva Paula, sem
alocação de carga horária, no período de março de 2022 a março de 2024. Após
considerações, o projeto de ensino foi aprovado por unanimidade. 2.11 - Projeto de Ensino
"Laboratório de Estudos em Fabricação e Ensaios Mecânicos - LEFEM":  Aprovação do
Projeto de Ensino coordenado pelo Prof. Pedro Paulo Guimarães Ribeiro, sem alocação de
carga horária, no período de março de 2022 a março de 2024. Após considerações, o projeto
de ensino foi aprovado por unanimidade. 2.12 - Projeto de Pesquisa "Investigação da
Estabilidade de Tensão em um Sistema de Potência com a Inserção de um Parque
Eólico Sob Diferentes Cenários de Operação": Atualização de portaria de Projeto de
Pesquisa, coordenado pela Profª. Kayt Nazaré do Vale Matos, com alocação de vinte horas
de carga horária, no período de agosto/2021 a julho/2022. O referido projeto já havia sido
aprovado no Campus de Abaetetuba, unidade de lotação anterior da docente em questão,
mas em virtude da transferência da Profª. Kayt Matos para o Campus de Ananindeua, fez-se
necessária a atualização da portaria de aprovação. Após considerações, a atualização da
portaria do projeto de pesquisa foi aprovada por unanimidade.   3. Progressão Funcional -
3.1 - Profª. Lorena Gomes Corumbá: Prof. Alcy Ribeiro procedeu à sugestão de nomeação
de uma Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício da docente em
epígrafe que passará da Classe C, Nível 1 para a Classe C, nível 2 denominação adjunto,
compreendendo o interstício de 24 de outubro de 2019 a 23 de outubro de 2021. Após
sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a Comissão, que será formada pelos
docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Alcy Favacho Ribeiro e Janes Kened Rodrigues dos
Santos, sob a presidência do primeiro. 3.2 - Profª. Kellen Heloizy Garcia Freitas: Prof. Alcy
Ribeiro procedeu à sugestão de nomeação de Comissão de Avaliação de Progressão
Funcional por Interstício da docente em epígrafe que passará da Classe D, nivel 1, para
Classe D, nível 2, denominação Associado, compreendendo o interstício de 11 de agosto de
2019 a 11 de agosto de 2021. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a
Comissão, que será formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Silvio Bispo do
Vale e Roseane de Lima Silva, sob a presidência do primeiro. 3.3 - Profª. Anna Maria Alves
Linhares: O Prof. Alcy Ribeiro procedeu à 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, compreendendo o interstício de 01 de
abril de 2019 a 07 de abril de 2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a
Comissão, que será formada pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, Siméia de Nazaré
Lopes, e Prof. Wesley Garcia Ribeiro Silva, sob a presidência do primeiro. 3.4 - Profa. Janes
Kened Rodrigues: O Prof. Vicente Aleixo procedeu à leitura do parecer elaborado pela
Comissão formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Alcy Favacho Ribeiro e
Kellen Heloizy Garcia Freitas, sob a presidência do primeiro, o qual foi favorável à progressão
funcional por interstício da servidora em epígrafe, da Classe C, Nível 2 para a Classe C, nível
3 denominação adjunto, compreendendo o interstício de 05 de março de 2020 a 05 de março
de 2022. Após análise, o Conselho homologou o parecer da Comissão por unanimidade. 3.5 -
Prof. Deibson Silva da Costa: O Prof. Vicente Aleixo procedeu à leitura do parecer
elaborado pela Comissão formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Alcy
Favacho Ribeiro e Roseane de Lima Silva, sob a presidência do primeiro, o qual foi favorável
à progressão funcional por interstício do servidor em epígrafe, da Classe C, nível 1, para
Classe C, nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o interstício de 10 de março de



2020 a 10 de março de 2022. Após análise, o Conselho homologou o parecer da Comissão
por unanimidade. 3.6 - Prof. Wesley Oliveira Kettle: O Prof. Vicente Aleixo procedeu à
leitura do parecer elaborado pela Comissão formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza
Aleixo, Wesley Garcia Ribeiro Silva e Luciana Martins Freire, sob a presidência do primeiro, o
qual foi favorável à progressão funcional por interstício do servidor em epígrafe, da Classe C,
Nível 1, para Classe C, Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o interstício de 20 de
agosto de 2019 a 20 de agosto de 2021. Após análise, o Conselho homologou o parecer da
Comissão por unanimidade. 3.7 - Prof. Cristhian C. Paixão: O Prof. Alcy Ribeiro procedeu à
sugestão de nomeação da Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do
docente em epígrafe que passará da   Classe C, Nível 1, para Classe C, Nível 2,
denominação Adjunto, compreendendo o interstício de 02 de março de 2020 a 02 de março
de 2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a Comissão, que será
formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Alcy Favacho Ribeiro e Silvio Bispo do
Vale, sob a presidência do primeiro. 4. Concordância das atualizações da Resolução de
Estágio Supervisionado da FEMat: Com a palavra, o Prof. Deibson Costa informou que
foram realizadas atualizações na Resolução de Estágio Supervisionado da Faculdade de
Engenharia de Materiais, as quais foram submetidas ao Conselho para homologação. Após
considerações, as atualizações da Resolução de Estágio Supervisionado da FEMat foram
homologadas por unanimidade. 5. Coordenação de Estágio Supervisionado da FEMat
para o biênio (02/03/2022 a 02/03/2024) exercido pela Profª. Drª. Roseane de Lima Silva
com alocação de 10h de CH: Novamente com a palavra, o Prof. Deibson Costa apresentou
o ponto para o Conselho, e após considerações, o Conselho homologou por unanimidade a
designação da Profª. Drª. Roseane de Lima Silva para exercer a função de Coordenadora de
Estágio Supervisionado da FEMat para o período de 02 de março de 2022 a 02 de março de
2024, com alocação de dez horas de carga horária. 6. Concordância para exercício da
função de coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica do
ITEC/UFPA para o professor Jerson Vaz/Engenharia de Energia: Com a palavra, o Prof.
Daniel Sousa explicou que o Prof. Jerson Rogério Pinheiro Vaz, que foi removido do Instituto
de Tecnologia (ITEC) para o curso de Engenharia de Energia do Campus de Ananindeua.
Esclareceu que, recentemente, exercia em sua Unidade anterior a função de Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, precisando, portanto, da anuência
de sua Unidade de lotação atual para dar continuidade ao exercício da referida função
administrativa no ITEC. Após a explanação, o Conselho deu anuência para a continuidade do
exercício da Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica do
ITEC/UFPA pelo Prof. Jerson Rogério Pinheiro Vaz. 7. Ad Referendum Pedido de remoção
do Prof. José do Espírito Santo Júnior para o Campus Ananindeua Processo Nº.
23073.000941/2021-28: O Coordenador do Campus informou que fora acionado pela
Coordenadoria da Força de Trabalho da PROGEP, através da servidora Marílya Silva, sobre
a necessidade de manifestação com brevidade sobre o processo em questão. A necessidade
se deu pelo fato da UFPA ser notificada pela Procuradoria da República, de Brasília,
instância em que Prof. José Júnior também entrou com ação com a mesma solicitação, via
justiça comum, daquele Distrito Federal, com prazo final de 10 de fevereiro. A servidora
Marílya esclareceu ainda que, como o prazo era exíguo, haveria necessidade de emissão de 
Ad referendum por esta Coordenação. Prof. Alcy Ribeiro explicou que o Campus recebeu o
processo de solicitação de transferência do Prof. José Júnior do Campus de Cametá para a
Faculdade de História do Campus de Ananindeua. Informou, ainda, que elaborou o
documento Ad Referendum, considerando os documentos anexados nos autos do processo e
de fatores, como a demanda de docentes em processo já tramitado para reitoria e, em
especial, o laudo da Junta Médica da UFPA, que conclui que não há necessidade de
remoção do servidor em epígrafe. Neste sentido, a Coordenação do Campus não aprovou a
remoção do Prof. José do Espírito Santo Dias Júnior para o Campus de Ananindeua por meio
de Ad Referendum, decisão que deve ser apreciada pelo Conselho. O supracitado
documento foi apresentado ao Conselho e lido ipsis litteris pelo Coordenador do Campus.



Após a explanação, o Conselho do Campus Ananindeua deliberou pela concordância com a
manifestação do Prof. Alcy Favacho Ribeiro e não aprovou a remoção do Prof. José do
Espírito Santo Dias Júnior para o Campus de Ananindeua, por unanimidade. 8. Equivalência
de Disciplinas das Ciências Exatas: Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro registrou a
importância deste ponto, acrescentando que este deve ser discutido em momento posterior a
fim de verificar se as disciplinas de Ciências Humanas podem ser incluídas neste ponto, com
mais informações consolidadas. Ao responder um questionamento da Técnica Franciluce
Rodrigues, o Prof. Alcy Ribeiro explicou que a abordagem da equivalência foi orientada em
conversa com a Julieta Jatahy, do CIAC. Informou que está adiantando o assunto no
Conselho. Com a palavra, o Prof. Cristhian Paixão ressaltou a necessidade de atenção aos
códigos das disciplinas, para que os que estejam incorretos sejam retificados, como
aconteceu com algumas disciplinas de Ciência e Tecnologia. Ao final, o Conselho concordou
com a abordagem do assunto em outro momento. 9. Concordância das direções das
faculdades com a data de 17/02 para viagem no ônibus elétrico (Guamá-Campus
Castanhal): O Prof. Alcy Ribeiro explicou sobre a possibilidade de viagem do ônibus elétrico
da UFPA no trajeto Belém-Castanhal, com parada em Ananindeua e informou que seria feita
uma viagem-teste para avaliação deste trajeto. O Coordenador acrescentou que na chegada
em Castanhal, seria feita a visita à Secretaria Integrada do Campus de Castanhal. Após
manifestações concordantes dos membros do Conselho, o Prof. Alcy Ribeiro registrou seus
agradecimentos à Secretaria Executiva do Campus de Castanhal, ao Prof. Bruno, ao Prof.
Francisco, e à Vice-Reitoria pelo apoio à iniciativa. O Conselho concordou com a iniciativa
por unanimidade e o Prof. Alcy Ribeiro informou que a viagem será organizada e as
informações pertinentes serão divulgadas por e-mail aos interessados. 10. O que houver: O
Prof. Alcy retornou ao assunto da Reunião do Planejamento para registrar a concordância
com as datas de 15 e 16 de março para sua realização. Com a palavra, o Prof. Deibson
Costa questionou se as datas não iriam convergir com o período da Semana do Calouro. O
Coordenador então sugeriu deixar as datas sugeridas pré-agendadas, sujeitas a alterações, e
o Conselho concordou por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o Prof. Alcy
Ribeiro deu por encerrada a reunião 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, 10 de fevereiro de 2022.
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