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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA -
ANO 2019 - REALIZADA NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2019. 

Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, foi 
realizada na sala de aula 406, a décima reunião ordinária do ano de 2019, presidida pelo Coordenador 
do Campus Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes, com os representantes 
docentes, discentes e técnico-administrativos do Conselho Deliberativo do Campus de Ananindeua, 
listados a seguir: Prof. Dr. Al isson Clay Rios da Silva, Vice Coordenador do Campus Universitário de 
Ananindeua; Prof. MSc. Alacid do Socorro Siqueira Neves, Diretor da Faculdade de Engenharia de 
Materiais; Prof. Dr. Cristhian Correa da Paixão, Vice Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia; 
Prof. Dr. Paulo Alves de Melo, Diretor da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Prof. Dr. 
Alcy Favacho Ribeiro, Diretor da Faculdade de Química; Profª. Drª . Luciana Pe reira Gonzalez, Vice-
Diretora da Faculdade de Física; Profª. Drª Roseane de Lima Silva, representante docente da 
Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. Dr. Luiz Cláudio Fialho Andrade, representante docente 
da Faculdade de Ciência e Tecnologia; Prof. Dr. Wesley Garcia Ribeiro Silva, representante docente da 
Faculdade de História; Profª Drª Lorena Gomes Corumbá, representante docente da Faculdade de 
Química; Prof Drª Shirsley Joany dos Santos da Silva, representante docente da Faculdade de Física; o 
representante técnico-administrativo Erik André de Nazaré Pires. Com a palavra, o Prof. Francivaldo 
Nunes iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes e abriu o primeiro ponto de pauta: 01-
lnformes: O técnico-administrativo Erik Pires informou que a Biblioteca Benedicto Monteiro voltou a 
funcionar com atendimento ao público discente e agradeceu a presteza da equipe da CPGA, em 
especial da DTI do Campus por terem implementado a rede cabeada de internet. Informou ainda, que 
os discentes do curso de Química (polo Curuçá) estiveram na Bibl ioteca Benedicto Monteiro e 
receberam informações sobre os produtos e serviços oferecidos pela mesma. Por fi m, informou que a 
Biblioteca Benedicto Monteiro já encaminhou o Relatório Anual de Atividades referente ao ano de 
2019. O prof. Alisson Rios informou que no período de 18 de novembro a 04 de dezembro, foi 
realizado o concurso para preenchimento da vaga de Metalurgia Extrativi sta, da Faculdade de 
Engenharia de Materiais, tendo sido aprovados os candidatos Marcos Viníc ius da Silva Paula, em 
primeiro lugar, Dilson Nazareno Pereira Cardoso, em segundo luga r, e Pedro Pa ulo Medeiros Ribeiro, 
em terceiro lugar. O prof. Alcy Favacho informou que os discentes da Faculdade de Química e da 
Faculdade de Ciência e Tecnologia realizaram uma visita técnica à fábr ica da Votorantim, no 

município de Primavera/ PA. Informou ainda que as atividades das turmas inte rvalares irão iniciar e 
que ainda não tem docente para ministrar aulas de Libra, disciplina obrigatória para as Licenciaturas. 

Por fim, informou que a Ili SLIC - Semana de Licenciaturas do Campus de Ananindeua será realizada 

nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2020 e será coordenado pela Faculdade de Fís ica. Na ocasião, a profª 

Shirsley Santos que as Faculdades estão em constante reuniões para que a programação seja 

finalizada e disponibilizada a toda a comunidade acadêmica. O prof. Francivaldo Nunes informou que 

no dia 05 de dezembro a Pró-Reitoria de Planejamento realizou o VIII Encontro sobre Relatório de 
Gestão da UFPA. Na ocasião, o Campus Universitário de Ananindeua foi elogiado pela consistência do 
Relatório Anual de Atividades, referente ao ano de 2018. 2. Afastamento do País: O Prof. Francivaldo 

Nunes apresentou os seguintes pedidos de afastamento do País: 2.1- Al isson Clay Rios da Silva: O 
prof. Francivaldo Nunes apresentou o pedido de Afastamento do País do docente em epígrafe, no 
período de 18 de fevereiro à 03 de março de 2020, para participar do TMS Annual Meeting, que 

acontecerá na Califórnia, Estados Unidos da América. Após análise, o pedido fo i aprovado por 

unanimidade. 2.2- Verônica Scarpini Candido: O prof. Francivaldo Nunes ap resentou o pedido de~ 

AfastameJ;País da dj : m epígra~ ~ríodo de 1:,õeiro à 03 de arço de 2 ;~~ 

~. ~ 1A~ 
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para participar do TMS Annual Meeting, que acontecerá n a Califórnia , Estados Unidos da América. 

Após análise, o pedido foi aprovado por unanimidade. 3. Permuta/Remoção de servidores: O Prof. 

Francivaldo Nunes apresentou os seguintes pedidos de Permuta/Remoção de Servidores: 3.1-Alan 
Nunes Araújo: O prof. Francivaldo Nunes informou que o docente Alan Nunes Araújo solicitou 

redistribuição para o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH . o IFCH, por meio de sua 

Congregação, aceitou o pedido de redistribuição, comprometendo-se a disponibilizar o código de 

vaga, antes ocupada pela servidora aposentada Hilma Tereza Torres Khoury, como permuta ao 

Campus de Ananindeua , conforme consta no processo nº 23073. 035707 /2019-05 . Após análise, o 

pedido de redistribuição foi aceito por unanimidade, condicionada a disponibilização do código de 

vaga anterio rmente citado. 3.2- Aureliano da Silva Guedes: O prof. Francivaldo Nunes informou que 

em agosto do corrente ano, o docente Aureliano da Silva Guedes protocolou um pedido de remoção 

do Instituto de Geociências para o Campus de Ananindeua . Em reunião realizada no dia 08 de 

novembro de 2019, a Congregação do Instituto de Geociências, aprovou a remoção do referido 

docente, sem permuta de vaga, por unanimidade, para o Campus de Anan indeua . Para que essa 

remoção seja efetivada, é necessário que o Campus de Ananindeua também se manifeste quanto a 

vinda do servidor interessado. Após análise e discussão, ficou decidido por unanimidade que o 

Campus de Ananindeua aceita a remoção do prof. Aureliano da Silva Guedes, sem permuta. 4. 

Especializações: O prof. Francivaldo Nunes apresentou as seguintes Especializações, já aprovadas no 

Conselho do Campus, para que fossem registradas pequenas alterações: 4.1- Especialização em 
Tecnologias Educacionais: Com a palavra, o prof. Francivaldo Nunes informou que o curso em 

epígrafe, previsto para o período de novembro de 2019 a novembro de 2020, precisou ser alterado 

para o período de 04 de maio de 2020 a 31 de maio de 2021. Após análise, o Conselho homologou a 

alteração por maioria de votos, tendo apenas a abstenção do técnico-administrativo Erik Pires. 4.2-
Especialização em Ensino de Física: O prof. Francivaldo informou que na reunião realizada no dia 20 

de setembro, o curso em epígrafe foi aprovado tendo como coordenador o docente Carlos Alberto 

Brito da Silva Junior. No entanto, houve a necessidade de alterar a coordenação deste curso ficando o 

mesmo sob a coordenação do docente Marcos Benedito Caldas Costa. Após análise, o Conselho 

homologou a alteração por maioria de votos, tendo apenas a abstenção do técnico-administrativo 

Erik Pires. 4.3- Especialização em Ensino de Ciências, Matemática, Linguagens e Tecnologias para os 

anos iniciais: O prof. Francivaldo informou que na reunião realizada no dia 20 de setembro, o curso 

em epígrafe foi aprovado tendo como coordenador o docente Marcos Benedit o Caldas Costa . No 

entanto, houve a necessidade de alterar a coordenação deste curso ficando o mesmo sob a 

coordenação do docente Carlos Alberto Brito da Silva Junior. Após análise , o Conselho homologou a 

alteração por maioria de votos, tendo apenas a abstenção do técnico-administrativo Erik Pires. 4.3-
Especialização em Inteligência em Defesa Civil: O prof Francivado Nunes informou que o curso em 

destaque foi aprovado pelo Conselho do Campus como Curso de Pós-Graduação autofinanciável. No 

entanto, é necessário retificar tal informação, visto que se trata de um Curso de Pós-graduação em 

Convênio com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica - SECTEC. Após 

análise, o Conselho homologou a retificação por maioria de votos, tendo apenas a abstenção do 

técnico-administrativo Erik Pires. 5. Homologação de Direção de Faculdades: O prof. Francivaldo 

Nunes apresentou a mudança de Direção das seguintes Faculdades: 5.1- Faculdade de Tecnologia em 
Geoprocessamento: Com a palavra, o prof. Paulo Melo informou que a profª Danielle Costa abdicou 

da função de Diretora da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento. Em reunião realizada pela 

subunidade, ficou decidido que a Função de Diretor será exercida pelo prof. Paulo Alves de Melo e a 

função de Vice-diretor permanecerá com o prof. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos. Ficou 

decidido ainda que ambos ficarão na função pelo período de 2 anos a contar de dezembro de 2019. 

Após análise, o Conselho homologou a decisão da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessament 

po~ dade 5.2-~ ~ =aria de Ma? Francivaldo Nun i~:~: 
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que O mandato da atual d·r ~ d F ld d 
1 

. 
1 eçao a acu a e de Engenharia de Materiais, composta pelos docentes 

A ac1d do Socorro Siq . N • . . . 
_ ue1 ra eves e Veron1ca Scarp1n1 Candido, diretor e vice-diretora, 

res~ectivamente, finda rá em fevereiro de 2020. Com a palavra, o prof. Alacid Neves informou que foi 
realizada a reunião de 1 · d d f 'd 1 · · · ~ . co eg1a o a re en a Facu dade, na qual ficou dec1d1do que a Funçao de 
Diretor será exercida pelo prof. Deibson Silva da Costa e a função de Vice-diretor será exercida pelo 

prof. Pedro Paulo Guimarães Ribeiro, pelo período de 21 de fevereiro de 2020 a 20 de fevereiro de 

2021. Após análise, o Conselho homologou a decisão da Faculdade de Engenharia de Materiais por 

unanimidade. 6. Homologação de Estágio Probatório: Com a palavra, o prof. Francivaldo Nunes 

apresentou a avaliação de estágio probatório dos seguintes servidores: 6.1- Lúcio Correa Miranda: O 

servidor em epígrafe foi avaliado pela Comissão formada pelos docentes Danielle Costa Carrara 

Couto, Marcelo Augusto Machado Vasconcelos e Francivaldo Alves Nunes obtendo como nota na 
I 

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

unanimidade. 6.2- Estevão José da Silva Barbosa: O servidor em epígrafe foi avaliado pela Comissão 

formada pelos docentes Danielle Costa Carrara Couto, Marcelo Augusto Machado Vasconcelos e 

Francivaldo Alves Nunes, obtendo como nota na Avaliação do 3Q ciclo o Desempenho Excelente. Após 

análise, o Conselho homologou o resultado por unanimidade. 6.3- Deibson Silva da Costa: O servidor 

em epígrafe foi avaliado pela Comissão formada pelos docentes Alacid do Socorro Siqueira Neves, 

Verônica Scarpini Candido e Roseane de Lima Silva, obtendo como nota na Avaliação do 3º ciclo o 

Desempenho Excelente. Após análise, o Conselho homologou o resultado por unanimidade. 7. 
Homologação dos Representantes Docentes da FEMAT no Conselho do Campus: Com a palavra, o 

prof. Alacid Neves informou que, em reunião do Colegiado da Faculdade de Engenharia de Materiais, 

decidiu que a representação docente da referida Faculdade no Conselho Universitário de Ananindeua 

será exercida pelos docentes Marcos Benedito Caldas Costa, como titular, e Edinaldo José de Sousa 

Cunha, como suplente, pelo período de dois anos, a contar de fevereiro de 2020. Após análise, o 

Conselho homologou a decisão da Faculdade por unanimidade. Na ocasião, agradeceu aos atuais 

representantes docentes, Profª Roseane Lima e Prof. Edemarino Hildebrando. 8. Aprovação do 
Calendário de Reuniões do Conselho do Campus - ano 2020: O Prof. Francivaldo Nunes apresentou 

o calendário de reuniões do Conselho para o ano de 2020. Após análise e discussão, o calendário foi 

aprovado por unanimidades e as reuniões ordinárias do Conselho do Campus acontecerão nas 

seguintes datas: 13 de fevereiro, 12 de março, 08 de abril, 14 de maio, 10 de junho, 13 de agosto, 10 

de setembro, 08 de outubro, 12 de novembro e 10 de dezembro, podendo, a critério da 

Coordenação, ser eventualmente alteradas. 9. Discussão das propostas de resolução de 
regulamentação das eleições para Reitor: O prof. Francivaldo Nunes apresen tou aos Conselheiros a 

Nota Técnica do Ministério da Educação que trata sobre as orientações acerca da condução do 

processo de elaboração da lista tríplice para nomeação de reitor e vice -re itor pelo Presidente da 

República , bem como as duas propostas de Resolução apresentadas 110 Consel ho Universitário da 

Universidade Federal do Pará para que fossem discutidas na Unidades . Foi ress altado que tais 

minutas foram enviadas preliminarmente pa ra os e-mails de todos conselh ei ros ti t ulares e suplentes 

do Campus. Após discussão, análises e ponderações, o Conselho Universitário do Campus de 

Ananindeua entendeu que o processo de eleição da UFPA deva segui r as recom endações da Nota 

Técnica do MEC para que a UFPA não corra o r isco de alguma intervenção externa . Neste sentido, 

para a escolha do Reitor, o Conselho se manifestou a favor da realização e da im portância de consulta 

acadêmica e que o Con se lho Universitário leve em conta na sua decisão a esco lh a da comunidade 

acadêmica. Quanto aos critérios de formação da lista t rípli ce, apó s discussões, 

não se chegou a um consen so. Portanto, não ocorreu votação para este que sito. 10. O que ocorrer: 

37 

38 

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Francivaldo Nunes deu por encerrada a reunião às onze horas e 

quarenta minutos, agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia Virgi de Oli~ 

~ f '6-~ ---- lt..~~ 
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139 Santiago, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de lida, se rá ass inada por quem de 

140 direito. 

Ananindeua, 06 de dezembro de 2019. 

Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes ~ .. :';": .. -:7 .. ;-;-; ... c;. .. -h-. ,,-¼, ..,.,.., .,...,., ,,-,-,.,.,..,.,= .. ·=· = .. '""· .,,.,,,.,.U.., .. .. .. ....... .. .. . .. . . .... .... .. ... ..... ..... .. .. .. .. .. 
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