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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA -
ANO 2019 - REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019. 

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove horas, foi realizada na sala de aula 
01 do prédio anexo, a terceira reunião ordinária do ano de 2019, presidida pelo Vice Coordenador 
do Campus Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva, com os representantes 
docentes, discentes e técnico-administrativos do Conselho Deliberativo do Campus de Ananindeua, 
listados a seguir: Prof. Dr. Sílvio Bispo do Vale, Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia, Prof. 
MSc. Alacid do Socorro Siqueira Neves, Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. Dr. 
Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia em 
Geoprocessamento; Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, Diretor da Faculdade de Química; Prof!!. Drª. 
Luciana Martins Freire, Diretor da Faculdade de Geografia; Prof. Dr. Adilson Junior lshihara Brito, 
Vice Coordenador do Mestrado Profissional de Ensino em História; Profª. Drª . Roseane de Lima 
Silva, representante docente da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. MSc. Antonio da 
Costa Gomes, representante docente da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Profª . 
MSc. Janes Kened Rodrigues dos Santos, representante docente da Faculdade de Química; os 
representantes técnico-administrativos Janio Augusto Santos Casseb, Jean da Silva de 

Albuquerque, Erik André de Nazaré Pires e Josué Muniz Costa; e as representantes discentes Núbia 
Alfaia Conceição e Bruna Gonçalves Costa. Participaram como ouvintes os docentes Paulo Celso 
Santiago Bittencourt e Verônica Scarpini Candido e os técnico-administrativos Paulo Nazaré 
Coutinho Martins, Rodrigo Cesar da Costa Sousa. Com a palavra, o Prof. Alisson Rios iniciou a 
reunião dando boas-vindas aos presentes e abriu o primeiro ponto de pauta : 01- Informes: O 
técnico-administrativo Erik Pires informou que a Biblioteca Benedicto Monteiro está promovendo o 
segundo curso de capacitação através do PCNA Digital. A profª Verônica Scarpini informou que está 
aberto o edital PIBIC 2019 e terá como prazo de submissão de propostas o período de 15 a 30 de 
abril do corrente ano. A técnica-administrativa Nathalia Maciel informou que a Comissão de 
Reformulação do Regimento Interno do Campus já está se reunindo periodicamente. Informou 
ainda que a Comissão de Elaboração da Resolução que orientará as colações de grau no Campus 
Ananindeua também já está se reunindo. O prof. Silvio Bispo informou que a licença para cursar 
doutorado do prof. Romulo Luis acabará em junho e que o mesmo pretende solicitar renovação da 
licença . Caso isso se concretize, a Faculdade de Ciência e Tecnologia provavelmente aproveitará (jr ·~ 
vaga de concurso para Professor Substituto já existente. O prof. Alacid Neves apresentou o novo 
técnico-administrativo Rodrigo Sousa que atuará na Secretaria Acadêmica da Faculdade de ~ 

Engenharia de Materiais e aproveitou a oportunidade para agradecer à Coordenação do Campus e 

0 apoio da técnica-administrativa Nathalia Maciel pelo apoio prestado. Com a palavra, o prof. 
Alisson Rios informou que, no último dia 10 de abril, os coordenadores do Campus de Ananindeua, 
os diretores das Faculdades e os representantes técnico-administrativo e discente estiveram 
reunidos com o Magnifico Reitor Prof. Dr. Emmanuel Tourinho para tratar da mudança de local de 
funcionamento do Campus. Na ocasião, informou que é um compromisso da gestão superior o \ 
entendimento de que o Campus Ananindeua deve ficar em Ananindeua e que qualquer outro \ 
comentário existente em torno desse assunto não corresponde aos interesses e objetivos da . 
Reitoria . O prof. Alisson Rios também informou que o processo licitatório do aluguel para º,uf( f 
Campus encontra-se em andamento e que dura em torno de 30 a 45 dias para se ter uma possí~ l/' · \ 
definição do novo local de funcionamento do Campus. Por fim, sobre esse ponto, o prof. Alisson 
Rios informou que negociações com espaços públicos como escolas municipais e estaduais 
também estão sendo realizadas. 2. Projetos de Pesquisa/Extensão/Ensino: O Prof. Alisson Rios 
procedeu a leitura de apresentação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, com seus / 

respectivo títulos e coordenadores, para apreciação. Os seguintes projetos 1/am aprese~· , _,·C · * & ~,L, /t /ff fl~}---· 
~~ \W' / t'L1/(,, ' \I 
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2.1- "As terras comuns e a criação de gado no Turiaçu: a fronteira entre o Pará e o Maranhão no 
contexto da lei de terras (1840-1878)": Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Sueny Diana 
Ol iveira de Sousa, com pedido de alocação de 20h de Carga horária semanal, pelo período de 01 de 
agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por 
unanimidade. 2.2- "Síntese e caracterização de biocerâmica e biocompósitos de matriz cerâmica 
reforçados com nanotubos de carbono": Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Verônica 
Scarpini Candido, com pedido de alocação de 20h de Carga horária semanal, pelo período de 01 de 
abril de 2019 a 31 de julho de 2020, com a colaboração do docente Alisson Clay Rios da Silva, sem 
alocação de carga horária . Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.3-
"Caracterização e Propriedades de compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais da 
Amazônia": Projeto de pesquisa coordenado pela docente Verônica Scarpini Candido, sem 
alocação de carga horária semanal, pelo período de 01 de abril de 2019 a 31 de julho de 2020, com 
a colaboração do docente Alisson Clay Rios da Silva, sem alocação de carga horária. Após análise, o 
projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.4- "Utilização de resíduos sólidos industriais 
e fibras metálicas em compósitos" : Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Deibson Silva da 
Costa, com pedido de alocação de 20h de carga horária semanal, pelo período de 01 de abril de 
2019 a 31 de julho de 2020, com a participação do docente Alacid do Socorro Siqueira Neves, sem 
alocação de carga horária . Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.5-
" Antenas ressoadoras dielétricas produzidas de materiais eletrocerâmicos para aplicações em 
comunicações móveis via bluetooth": Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Marcos 
Benedito Caldas Costa, com alocação de 20h de carga horária pelo período de 01 de abril de 2019 a 
31 de julho de 2020, com a colaboração dos docentes Carlos Alberto da Silva Brito Junior, sem 
alocação de carga horária, e Vicente Ferrer Pureza Aleixo, com alocação de Sh de carga horária . 
Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.6- "Estudo das propriedades 
mecânicas e microestruturais de materiais cimentícios geopoliméricos": Projeto de Pesquisa 
coordenado pelo docente Alisson Clay Rios da Silva, sem pedido de alocação de carga horária, pelo 
período de 01 de abril de 2019 a 31 de julho de 2020, com a colaboração da docente Verônica ,,,......_ . 
Scarpini Candido, sem alocação de carga horária semanal, pelo mesmo período. Após análise, o ~ -" 
projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2. 7- "Processamento e Propriedades de • \J 
compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais da Amazônia" : " · Projeto de Pesquis~a

1 

coordenado pelo docente Alisson Clay Rios da Silva, sem pedido de alocação de carga horária, pelo \ _ ' 
período de 01 de abril de 2019 a 31 de julho de 2020, com a colaboração da docente Verônic 
Scarpini Candido, sem alocação de carga horária semanal, pelo mesmo período. Após análise, o 
projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.8- "Grão-Pará: O portal de informações da 
metrópole paraense": Relatório final do Projeto de Extensão coordenado pela docente Luciana r~ 
M artins Freire . Após análise, o relatório final foi aprovado por unanimidade. 3. Progressão 
Funcional: O Prof. Alisson Rios apresentou o processo de Progressão Funcional do seguinte 
docente : 3.1- Lucio Correia Miranda: O prof. Al isson Rios procedeu com a leitura do parecer 
referente a progressão funcional por interstício do servidor em epígrafe, elaboradó pela Comissão 
Avaliadora formada pelos docentes Paulo Celso Santiago Bittencourt, Marcelo Augusto M achado 
Vasconcelos e Paulo Alves de Melo, sob a presidência do primeiro, da Classe A, Nível 1 para Classe 
A, Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o Interstício de 02 de fevereiro a 02 de fevereiro 
de 2019. Após análise, o Conselho homologou o parecer da Comissão Avaliadora por unanimidade. 
4. Homologação da Coordenação Interina do Laboratório de Geoprocessamento: Com a palavra, o 
prof. Alisson Rios informou que o prof. Lucio Correia Miranda assumirá interinamente o 
Laboratório de Geoprocessamento, por ocasião da licença maternidade da técn ica-admin istrativa 
Kellem Crist ina Prestes de M elo, titular da função. Após análise, o Conselho homologou a escolha 
da Coordenação Interina do Laboratório de Geoprocessamento. 5. Homologaçã~ ~ ireção 
Interina da Faculdade de História: Com a palavra, o prof. Alisson Rios/ informou qur~pócentes 
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Anna Maria Alves Unhares e Carlos Augusto de Castro Bastos abdicaram da Direção e da Vice 
Direção, respectivamente, da Faculdade de História . Após reunião do colegiado, ficou decidido que 
o docente Adilson Junior lshihara Brito passará a assumir a direção da referida Faculdade até que 
sejam realizadas as eleições. Com a palavra, o prof. Adilson Brito esclareceu que, segundo o 
regimento da Faculdade de História, em casos como este assume o decano do colegiado. No 
entanto, como o decano é o prof. Francivaldo Nunes e por este encontrar-se na função de 
Coordenador do Campus de Ananindeua, o prof. Adilson Brito foi escolhido por ser o segundo 
decano. Na oportunidade, informou que as eleições acontecerão no prazo de sessenta dias. Após 
análise, o Conselho homologou a nova Direção Interina da Faculdade de História . 6. Homologação 
do novo Vice-Diretor da Faculdade de Geografia : Com a palavra, a prof~. Luciana Martins 
informou que, com a efetivação da licença do prof. Raimundo Sócrates para cursar doutorado, 
abriu vacância para a função de Vice-diretor da Faculdade de Geografia. Diante desta situação, o 
Colegiado da Faculdade se reunião e decidiu que o prof. Enilson da Silva Sousa assumirá a Vice
direção . Após análise, o Conselho homologou a escolha da Vice-direção da Faculdade de Geografia. 
7. Homologação do Resultado do PSS de Geografia: O prof. Alisson Rios apresentou os resultados 
dos Processos Seletivos Simplificados para Professor Substituto da Faculdade de Geografia, para os 
temas a seguir: 7.1- Geografia Humana e Ensino de Geografia: O resultado final do PSS do tema 
em epígrafe teve o candidato Matheus Monteiro Lobato aprovado em primeiro lugar, o candidato 
Luiz Augusto Soares Mendes aprovado em segundo lugar, o candidato Henrique Heber dos Santos 
Reis aprovado em terceiro lugar e Antônio Orlando Ferreira de Castro em quarto lugar. Após 
análise, o Conselho homologou o resultado por unanimidade. 7.2- Geografia Física e Ambiental: O 
resultado final do PSS do tema em epígrafe teve o candidato Luis Waldyr Rodrigues Sadeck 
aprovado em primeiro lugar, a candidata Larisse Fernanda Pereira de Sousa aprovada em segundo 
lugar e o candidato João Silva Barbosa Junior aprovado em terceiro lugar. Após análise, o Conselho 
homologou o resultado por unanimidade. 8. Homologação dos novos representantes discentes: O 
prof. Alisson Rios apresentou a nova representação discentes das Faculdades a seguir: 8.1-
Faculdade de História: Foram escolhidos os discentes Núbia Alfaia Conceição, presidente do 
Centro Acadêmico de História, como titular, e Lucas Macedo Nojosa, vice-presidente do Centro 
Acadêmico de História, como suplente. Após análise, a escolha foi homologada por unanimidade. 1 

8.2- Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento: Foram escolhidos os discentes Mareio 
Cristiano de Souza Ferreira, presidente do Centro Acadêmico de Tecnologia em ,r;J<t' 
Geoprocessamento, como titular, e Fabrício Martins Silva, vice-presidente do Centro Acadêmico de(~.:._\ 
Tecnologia em Geoprocessamento, como suplente. Após análise, a escolha foi homologada por 
unanimidade. 9. Evento em comemoração ao Dia do Meio Ambiente: O técnico-administrativo 
Paulo Martins apresentou a proposta do projeto de Extensão ''Trilhas ecológicas no campus de 
Ananindeua : educação ambiental e convivência" que consiste em evento comemorativo do Dia 
Mundial do Meio Ambiente, a ser realizado no dia OS de junho do corrente ano, no Campus 

localizado no lcuí. Para sucesso do evento, solicitou apoio da Coordenação no sentido de liberar os 
discentes para participarem da atividade de extensão, além de fornecer materiais e equipamentos 
para suporte do evento. Por fim, solicitou que liberação do uso da Biblioteca Benedicto Monteiro, 
o qual está em construção no lcuí, para realização do Evento. O técnico-administrativo Jean 
Albuquerque informou que se o espaço for utilizado para apresentação de pôsteres, é possível 
liberar o espaço na Biblioteca . O técnico-administrativo Erik Pires, Diretor da Biblioteca, não 

concorda que o evento ocorra no local solicitado. Após análise, o Conselho aprovou a realização do 
evento na data solicitada, fazendo ressalvas com relação ao uso do local. 10. Apreciação e 
aprovação do relatório final do curso de Especialização em Geografia e Meio Ambiente: Com a 
palavra, o prof. Alisson Rios apresentou o relatório final do curso de Especialização em Geografia e 
Meio Ambiente. Na ocasião, informou que, dos 44 alunos matriculados, 27 concluíram o curso, 

cursando os créditos das disciplinas requeridas e te~n: ~~ seus trab,:~1-ho! de c~onc::;~ãt}/"º'7 l:, L/ 
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144 aprovados. Após análise, o Conselho aprovou o relatório final por maioria de votos, tendo a 
145 abstenção dos técnicos-administrativos Erik Pires e Josué Muniz. 11. Aprovação do Plano 
146 Acadêmico: Com a palavra, a técnica-administrativa Nathalia Maciel informou que a inserção de 
147 dados no Sistema de Planejamento Acadêmico foi concluída. Informou que encaminhou a todos os 
148 docentes o Plano Acadêmico e deu o prazo até o dia 08 de abril do corrente ano para análise de 
149 possíveis inconsistências. Após esse prazo não houve inconsistência alguma. No entanto, informou 
150 ao Conselho que a profi! Edilza Fontes figurava com inconsistência no Sistema de Planejamento, 
151 mas a mesma encontra-se afastada, porém sua portaria de afastamento ainda não estava 
152 disponível e que a mesma foi comunicada dessa situação. Após análise, o Conselho aprovou o 
153 Plano Acadêmico por unanimidade. 12. O que houver: Nada mais havendo a tratar, o Prof. Alisson 
154 Rios deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, agradeceu a presença de todos na 
155 mesma, da qual eu, Cláudia Virgínia de Oliveira Santiago, Secretária Executiva, lavrei a presente ata 
156 que, depois de lida, será assinada por quem de direito. 

/ .//1/ Ananindeua, 11 de abril de 2019. 
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//~ rf /.✓- ! ,4 . . 
Prof. Dr. Al isson Clay Rios da Silva .. .... .. .. ..... ~~ .. !..-: .. ...... ~ . ..,.,? .... ..................................... . 

Ífis;)fçJ_ . 
Prof. Dr. Sílvio Bispo do Vale ............. :13.f.~:~q .~ ~ : ................. .. .... ............ .. 

Prof. MSc. Alacid do Socorro Siqueira Neves ... .. . ~~~~~ .... .... ...... ......... ... .. 

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

Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro ... ... ..... ........ ...... ... ... ........... ... ... ....... ........ ....... ... .... .. ........ .. ....... . 

Profi!. Dri!. Luciana Martins Freire .. . tf ue~}~~ .. ~ tfr~J..0..W..~ ... , ........................... . 
Prof. Dr. Adilson Junior lshihara Brito ........... .. .... .... .. .................... .... .. ...... ...... ... .. ... ....... ...... .. . L D. ); ~ Ç,º º-v 
Profi! . Dri!. Roseane da Silva Lima ........ ...... [)'.r\-&. .. 0_ ... :;Q~::X:i::-: .. 0.:-.. .. c .. .. ...... -G .. .. .... .. 

Prof. MSc. Antonio da Costa Gomes ........... .... ... .. .. .... .... .... .......... ............... .. ......... .. .... .... ...... . 

Profi! . MSc. Janes Kened Rodrigues dos Santos .. $ .............................. ....... ............ ......... . 
Profi! Dri! Shirsley Joany dos San~ s d_a SH~a .................... ........... .. ..... .. .... ........... .. .... ... ... .... ... . 

Janio Augusto Santos Casseb ... 1 • • .. .. .. .. . ............... .... .... . ........ .. . .... ... ... .... . . . ....... ... .... ..... .. .. . 

1 "\ 

Jean da Silva de Albuquerque ...... .\J}J ............. .. ..................... .. .. .. ...... .. ......... ... ............... .. 

Erik André de Nazaré Pires .. .. f~,J .... ft.mL'. ... l ... ~ f.'-. ,t!M.' .. !ú•fl. ............................... .... ... .... .. 
•\ '; 1 

'("'~ /Y11 . . Y- i/; . . - -. ·11 llum /2 u';i ~ · Josue Muniz Costa ........ ·?. .. .... . .. .... ....... . .... .. ,.?\ . ...... ...... .,:;. ... M ............... .. .. ..... .. ..................... .. 
) 1./ 

Núbia Alfaia Conceição ......... .......... ............ ...................... .. .... .. ..... ...... ....... ......................... . 

Bruna Gonçalves Costa .................. ..... .... .. ......... .. ........................ ..... ... ... .. .. ... .... .... ......... . ···· ·· 


