
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 
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ANO 2019 - REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. 

1 Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, foi 

2 realizada na sala de aula 409 a oitava reunião ordinária do ano de 2019, presidida pelo Coordenador 

3 do Campus Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes, com os representantes 

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

5 listados a seguir: Prof. Dr. Daniel José Lima de Sousa, Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia; 

6 Prof. MSc. Alacid do Socorro Siqueira Neves, Diretor da Faculdade de Engenhar ia de Materiais; Prof. 

7 Dr. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia em 

8 Geoprocessamento; Prof. Dr. Adilson Junior lshihara Brito, Diretor da Faculdade de História; Prof. Dr. 

9 Alcy Favacho Ribeiro, Diretor da Faculdade de Química ; Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Junior, 

10 Diretor da Faculdade de Física; Prof. Dr. José do Espírito Santo Dias Junior, Coordenador do 

11 Mestrado Profissional em Ensino de História; Prof. Dr. Wesley Garcia Ribeiro da Silva, representante 

12 docente da Faculdade de História; Profª Drª Roseane de Lima Silva, rep resentante docente da 

13 Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. MSc. Antonio da Costa Gomes, representante docente 

14 da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Profª Drª Shirsley Joany dos Santos da Silva, 

15 representante docente da Faculdade de Física. Participaram como ouvintes os docentes Marcos 

16 Benedito Caldas Costa, Cristhian Correia da Paixão, Allison Clay Rios da Silva , Verôn ica Scarpin i 
17 Candido e Fabio Cardoso Borges. Com a palavra, o Prof. Francivaldo Nunes in iciou a reunião dando 

18 boas-vindas aos presentes e abriu o primeiro ponto de pauta: 01- Informes: O prof. José Dias 

19 informou que no período de 03 a 10 de outubro do corrente ano, em Salvador/Bahia, aconteceu o 1 

20 Congresso Nacional do PROFHISTORIA, no qual quarenta mestrandos do PROFHISTORIA do Campus 

21 de Ananindeua se fizeram presentes. Informou ainda no dia 20 de outubro acontecerá a aplicação 

22 de provas para a seleção do Mestrado em Ensino de História. Por fim, informou que este ano o 

23 número de inscritos foi menor comparado a anos anteriores. O prof. Alacid Neves informou que, nos 

24 dias 18 e 19 de setembro, os discentes da Faculdade realizaram uma visita à Dow Corrn ing Metais 

25 do Pará e à Usina Hidrelétrica de Tucuruí (Eletronorte). Informou, ainda, que o concurso para vaga 

26 efetiva de Metalurgia Extra tivista conta com onze inscritos. Informou também que a Faculdade de 

27 Engenharia de Materiais recebeu quatro estrelas na avaliação feita pela eq uipe de avaliadores de 

28 cursos superiores Guia da Faculdade, em parceria com a Quero Educação e o jorna l Estado de São 

29 Paulo. Por fim, informou que no dia 27 de setembro, aconteceu mais um a ce , irnônia de colação de 

30 grau, que contou com a presença do Magnífico Re itor. A prof. Verónica informou que no período de 

31 01 a 03 de outubro, aconteceu o ABM Week que contou com a participação dos discentes e 

32 docentes da Faculdade de Engenharia de Materiais. Destacou que a UFPA ficou em quinto lugar em f 
33 número de participantes e que o Campus de Ananindeua recebeu a premiaç§o de melhor traba lho 

34 na área de Materiais. A técnica-administrativa Simone Silva informou que a equipe da Divisão de 

35 Assistência Estudantil foi convidada para participar do I Fórum sobre Saúde Mental dos alunos de 

36 Graduação da Universidade Federal do Pará. O prof. Alcy Favacho informou que os alunos da 
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Faculdade de Ciência e Tecnologia participarão de visita técnica à fábrica de cimento da Votarantim, 

na cidade de Primavera (PA). Destacou que a direção da Faculdade de Ciê11cia e Tecnologia 

disponibilizou 6 va gas para discentes da Faculdade de Química na refer ida atividade, o qual ~ e_ 

ag_rad~ce àquela direção .O prof. Marcelo Vasconcelos_ in_for~ou no dia 17 de outubro acontecerá a~ ~Y
prime1ra defesa de monografia do curso de Espec1al1zaçao em Geoprocessamento Apl icado à z-zr· 
Agrologia e ao Uso dos Recursos Naturais (Geo_Agrologia). O prof. Carlos Brito sol icitou apoio da 

Coocdenação do Campus de AnJ.: senti~tea~os al,,nos da F uldade ''(:: 



44 

45 

46 

47 

48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 

55 

56 

57 
58 
59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 
76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 
84 

85 
86 

87 

88 
89 

90 

91 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 

de Física que vão participar do XXXIV Encontro de Físicos do Norte e Nordest e, que acontecerá no 

período de 3 a 5 de novembro em Maceió, Alagoas. O prof. Francivaldo Nunes sugeriu que a 

Faculdade de Física forma lizasse tal pedido junto a Coordenação de Planejamento, Gestão e 

Avaliação do Campus para que fosse verificada a possibilidade de atendimento do pleito. O prof. 

Francivaldo Nunes informou que a Coordenação do Campus de Anan indeua foi procurado pela 

Secreta ria de Segurança Pública do Estado para colaborar com o programa "Ter Paz". A 

Coordenação remeteu este convite ao Magnífico Reitor para que o mesmo t ome as providências 

que julgar necessárias. Informou ainda que o Campus de Ananindeua fo i convidado para participar 

do lançamento do Programa " Pra Frente, Brasil" do Governo Federal e que, na oportunidade, 

entregou ao Ministro Sergio Moro, o projeto de construção do Campus e pediu apoio para a 

conclusão das obras. Na oportunidade, o prof. Daniel Lima informou que a Faculdade de Ciência e 

Tecnologia reuniu-se com a Secretaria de Mineração no intuito de estabe lecer parceria na área de 

metalurgia. Novamente com a palavra, o prof. Francivaldo Nunes informou ainda que as obras onde 

encontram-se as atua is instalações do Campus de Ananindeua, no que se refere às áreas acadêmica, 

já estão em fase d e conclusão. 2. Progressão Funcional: O Prof. Fra nciva ldo Nunes apresentou o 

processo de Progressão Funcional das seguintes docentes: 2.1- Luciana Pereira Gonzalez Ferreira: O 

prof. Francivaldo Nunes procedeu a leitura do parecer referente a progressão funcional por 

interstício da servidora em epígrafe elaborado pela comissão formada pelos docentes Roseane de 

Lima Si lva, Sílvio Bispo do Vale e Vicente Ferrer Pureza Aleixo, sob a presidência do primeiro, no qual 

foi favorável para a Progressão da Classe C, Nível 3, para Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, 

compreendendo o Interstício de 26 de setembro de 2017 a 26 de setembro de 20 19. Após análise, o 

Conselho homologou o parecer da Comissão por unanimidade. 2.2- Danielle Cost a Carrara Couto: O 

prof. Francivaldo Nunes procedeu a leitura do parecer referente a progressão funcional por 

interstício da servidora em epígrafe elaborado pela comissão formada pelos docent es Paulo Celso 

Santiago Bitt encourt, Vicente Ferrer Pureza Aleixo e Sílvio Bispo do Vale, sob a presidência do 

primeiro, no qual foi favorável para a Progressão da Classe C, Nível 2, pa ra Classe C, Nível 3, 

denominação Adjunto, com preendendo o Interstício de 08 de julho de 2017 a 08 de julho de 2019. 

Após análise, o Conselho homologou o parecer da Comissão por unan imidade. 2.3- Estevão José da 
Silva Barbosa: O prof. Francivaldo Nunes procedeu a leitu ra do pa recer referente a progressão 

funcional por interstício do servidor em epígrafe elaborado pela comissão formada pelos docentes 

Paulo Celso Santiago Bittencourt, Marcelo Augusto Machado Vasconcelos e Pa ulo Alves Melo, sob a 

presidência do primeiro, no qual foi favorável para a Progressão da Classe A, Nível 1, para Classe A, 

Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o Interstício de 07 de feverei ro de 2017 a 07 de 

fevereiro de 2019. Após análise, o Conselho homologou o parecer da Comissão po r unanimidade. 3. 
Homologação de Estágio Probatório: Com a palavra, o prof. Franciva ldo Nunes apresentou a 1-
avaliação de estágio probatório do seguinte servidor: 3.1- lgor Ramon Sinimbu Miranda: O servidor ?f 
em destaque foi avaliado pelo chefe imediato, prof. Carlos Alberto Brito da Silva Junior, obtendo 

como nota na Avaliação do l Q ciclo o Desempenho Excelente. Após análise, o Conse lho homologou o 

resultado por unanimidade. 4. Alteração do PPC da Faculdade de Física: Com a palavra , o prof . 

Carlos informou que, em reunião entre docentes e discentes da Facu ldade, su rgiu a necessidade de 

incluir quatro disciplinas optativas ao Projeto Pedagógico do Curso de Física. Após análise, a inclusão 

das disciplinas opta tivas foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho . 5. Aprovação do 
Relatório Anual de Atividades - Prof~ Elisana Batista dos Santos: Com a pa lavra. o prof. Francivaldo 

Nunes apresentou o Relatório Anual de Atividades da Prof~ Elisana Batista dos Santos que encontra-

se de licença para Doutorado. Informou que o re_ferido relatório já foi aprovado pe la Facul_d~de de ~ ·\J,._~<... 
Geografia, na qual a docente e~ destaqu~ _e lo~ada. ~ Conselho aprovo~ o rela tono por~~ · · 

unanim idade. 6 . Projetos com bolsistas voluntanos nao previstos na programaçao do li SIEPE: Com 

a palavra, o prof. Antonio Gomes manifes~ façã.o em n~o ter eu projeto d extensão 'tf{ 
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92 contemplado na programação do li SIEPE que acontecerá no Campus de Ana nindeua. Informou que 

93 seu projeto não foi contemplado com bolsa, no entanto recebeu premiações im portantes em sua 

94 área de atuação. Com a palavra, a técnica-administrativa Simone Santos escla receu que a 

95 programação é pré-estabelecida pelas Pró-reitorias e os projetos que participam do SIEPE devem 

96 estar devidamente cadastrados na Plataforma SISAE e ter sido contemplada com bolsa. Informou 

97 ainda que o campus possui trinta e um projetos de extensão, mas que apenas doze estão 

98 cadastrados na Plataforma. Informou ainda que atualmente o Campus não tem coordenador de 

99 Extensão e que ela e a técnica-administrativa Klycia Vilhena, foram convidadas para participara da 

100 organização do evento, na área de Extensão. Por fim, sugeriu que nos próximos anos, o Campus de 

101 Ananindeua tenha mais autonomia na programação do SIEPE para que situações como a 

102 apresentada pelo docente Antonio Gomes sejam minimizadas.07. Apresentação do Laboratório de 

103 Química: Com a palavra, o prof. Francivaldo Nunes convidou os presentes para visitarem o 

104 Laboratório de Química do Campus de Ananindeua. Na oportunidade, ressaltou a importância do 

105 novo espaço para as aulas práticas e a colaboração de professores, alunos e técnicos para que o 

106 laboratório fosse implantado. 08. O que houver: Nada mais havendo a tratar, o Prof. Francivaldo 

107 Nunes deu por encerrada a reunião às onze horas e dez minutos, agradeceu a presença de todos na 

108 mesma, da qual eu, Cláudia Virgínia de Oliveira Santiago, Secretária Executiva, lavrei a presente ata 

109 que, depois de lida, se rá assinada por quem de direito. 

Ananindeua, 10 de outubro de 2019. 

Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes...... .-,-:'" ..... . 

Prof. MSc. Alacid do Socorro Siqueira Neve .. .. 

Prof. Dr. Daniel José Lima de Sousa ....... .. . 

•\ 

Prof. Dr. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos .... .. ............. . . 

Prof. Dr. Adilson Junior lshihara Brito .. ........... .. .... .. \ ..... ········ ···· ······· ······· ···· ·· ·· ·· ··•· ··· ·········· 

Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro 

Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Junior ...... ........ ...... ...... .. ............ .. ... ...... .. .. ... ... ..... .. .. .... ........ .. 

Prof~ Dr~ Rosea ne de Lima Silva ... ~ '.'!~ ..... P¼: .... ~ ~ S:: ..... ):\ .. ~~ .............. .. 
Prof. Dr. José do Espírito Santo Dias Junior ........ ... ......... .. .. .... ....... ..... .. .. .. ........ .. .. ... .. .. ... .. .. .... .. .... . 

Prof. MSc. Antônio da Costa Gomes .... . ~ .. k-... .. CIJ../Ã...~ ..... .... ... ... ...... .. .. .. ....... .... ..... . 

Prof Dr Wesley Garcia Ribe iro da Silva ....... .......... .......... .. .... .. .... ... ......... .......... .. ... .. ..... .... ..... .. .. .. .. . 

Prof~ . Dr~. Shirsley Joany dos Santos da Silva ... .... ..... ...... ...... .. .. ... ... ... ... .. .... .. .... ... . .. ....... .... .. ... . 


