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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE 

ANANINDEUA - ANO 2019 - REALIZADA NO DIA 12 DE 

FEVEREIRO DE 2019. 

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, foi realizada na 

sala de aula 02 do prédio anexo, a primeira 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. Alisson Clay Rios da 

Silva, Vice Coordenador do Campus Universitário de Ananindeua; Prof. Dr. Silvio Bispo do 

Vale, Diretor da Faculdade de Ciencia e Tecnologia, Profª. Drª . Verônica Scarpini Candido, 
Vice-Diretora da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. Dr. Marcelo Augusto 

Machado Vasconcelos, Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; 
Profª Drª Luciana Martins Freire, Diretora da Faculdade de Geografia; Prof Dr Alcy Favacho 

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

Diretor da Faculdade de Física; Prof. Dr. Adilson Junior lshihara Brito, Vice-Coordenador do 

Mestrado Profissional de Ensino em História; Prof Dr Edemarino Araújo Hildebrando, 

representante docente da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. MSc. Antonio da 
Costa Gomes, representante docente da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; 

Prof!! . Drª . Simeia de Nazaré Lopes, Representante docente da Faculdade de História; 
Profª . McS. Janes Kened Rodrigues dos Santos, representante docente da Faculdade de 

Química; Prof Dr Vicente Ferrer Pureza Aleixo, representante docente da Faculdade de 

Física; os representantes técnico-administrativos Janio Augusto Santos Casseb, Francy 

Taissa Nunes Barbosa, Elida Moura Figueiredo e Josué Muniz Costa; e o representante 
discente Felipe Araújo de Melo. Participaram como ouvintes os docentes Paulo Alves de 

Melo e Fabio Cardoso Borges; e os técnico-administrativos Erik André de Nazaré Pires e 

Simone Santos da Silva. Com a palavra, o Prof. Francivaldo Nunes in iciou a reunião dando 
boas-vindas aos presentes e abriu o primeiro ponto de pauta: 01- Informes: O servidor 

Josué Costa informou que a Coordenação de Planejamento, Gestão e Avaliação, através da 
Divisão de Planejamento encaminhou o Relatório Anual de Atividade das Unidades para a 

Pró-Reitoria de Planejamento dentro do prazo estabelecido pela Pró-Reitoria e agradeceu 
a colaboração de todos. Informou ainda que a Divisão de Planejamento já enviou por três 

vezes a solicitação de compra de mobiliário para a Biblioteca Benedicto Monteiro, a ser 
instalada no espaço do lcuí. Informou também que os setores do Campus de Ananindeua 

passaram por uma limpeza específica para retirada de sujeiras e manchas nos pisos, 

azulejos e cade iras. Por fim, informou que está sendo organizada uma Reunião de 

Planejamento Anual do Campus de Ananindeua, a ocorrer nos dias 14 e 15 de março do 

corrente ano. A técnica-administrativa Simone Silva informou que a Divisão de Assistência 

Estudantil do Campus de Anan indeua encaminhou uma proposta de resolução à 
Coordenação para ser aplicada junto aos discentes. Informou ainda que a DAEST /CANAN 

iniciou a divulgação dos serviços de assistência Estudantil. A técnica-administrativa Taissa 

Barbosa informou que, em breve, divulgará a disposição de salas de aula. Informou ainda 

que no dia 11 de março do corrente ano acontecerá a recepção dos calouros. Os docentes 

Carlos Brito, Luciana Freire e Alcy Favacho agradeceram a todo o corpo docente e técnico

administrativo pelo apoio durante a visita do MEC que avaliou os cursos de Licenciatura 

em Física, Licenciatura em Geografia e Licenciatura em Quí prof. Alcy F íàcho 
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43 pediu a palavra para citar três informes referente à Faculdade de Química : recebeu 

44 vidrarias e reagentes fruto de doação da Coordenação de Meio Ambiente do Instituto 
45 Evandro Chagas por intermédio do funcionário Kelson Fayal; no dia 11 de fevereiro os 

46 discentes de Química receberam orientações sobre Assistência Estudantil; dia 20 será a 
47 vez de Curuçá; agradeceu o empenho das técnicas Simone Silva e Klycia Vilhena pela 

48 colaboração. Por fim, informou que nos dias 04 e OS de fevereiro, o curso de Química foi 

49 avaliado por equipe do INEP-MEC. Agradeceu a todo corpo técnico-administrativo, 

50 discentes e docentes pelo apoio e colaboração. Fez um agradecimento especial às 

51 seguintes parcerias do Guamá nos quais os avaliadores visitaram e foram importantes no 

52 processo: a) Laboratório de Engenharia de Produtos Naturais (LEPRON-ITEC): aos 

53 coordenadores Prof. Lênio Faria, Matheus Braga e Rafaela Pinheiro; b) Biblioteca Central : 
54 Diretora Profa. Célia Ribeiro; c) Laboratório de Química Analítica e Ambiental 

55 (LAQUANAM-ICEN): Profa. Simone Pereira; d) Laboratório de Práticas Pedagógicas 

56 {IEMCI) : Prof. Jesus Brabo e Jonatan Barros. O técnico-administrativo Erik Pires informou 

57 que a Biblioteca Benedicto Monteiro já está com o site a disposição dos usuários e 

58 agradeceu ao emprenho do técnico-administrativo Mauro Larrat. 2. Projetos de 
59 Pesquisa/Extensão/Ensino: O Prof. Francivaldo Nunes procedeu a leitura de apresentação 

60 dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, com seus respectivo títulos e coordenadores, 

61 para apreciação. Os seguintes projetos foram apresentados: 2.1- "O regional e o local nos 
62 materiais didáticos de Geografia e História": Projeto de Extensão coordenado pelo 
63 docente Adilson Junior lshihara Brito, com pedido de alocação de 10h de Carga horária 

64 semanal, pelo período de 14 de março de 2019 a 28 fevereiro de 2020, com a colaboração 

65 do docente Wesley Garcia Ribeiro da Silva, sem alocação de carga horária, pelo mesmo 

66 período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.2- "Lugar 
67 de Mulher é onde ela quiser: gênero e ensino de História": Projeto de Extensão 

68 coordenado pela docente Anna Maria Alves Unhares, com pedido de alocação de 10h de 

69 Carga horária semanal, pelo período de 01 de fevereiro de 2019 a 28 de fevereiro de 

70 2021, com a colaboração dos técnico-administrativos Francy Taissa Nunes Barbosa e luís 

71 Matheus Queiroz Reis, ambos sem alocação de carga horária, pelo mesmo período. Após f 
72 análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.3- "Desafios e 
73 Curiosidades Matemáticas e o Ensino Básico": Projeto de Extensão coordenado pelo 

74 docente Antonio da Costa Gomes, com pedido de alocação de 10h de carga horária 

75 semanal, pelo período de 19 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020, com a 

76 colaboração do docente Paulo Alves de Melo e da técnica-administrativa Liene Augusta 

77 Cecim Vilhena, ambos sem alocação de carga horária, pelo mesmo período. Após análise, o 

78 projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.4- "O processo de conformação por 
79 colagem como uma técnica alternativa para a produção de artesanato cerâmico": Projeto 

80 de Extensão coordenado pelo docente Edemarino Araújo Hildebrando, com pedido de 

81 alocação de 08h de carga horária semanal, pelo período de 13 de março de 2019 a 28 d~ 
82 fevereiro de 2020, com a colaboração da docente Verônica Scarpini Candido, com 

83 alocação de 0Sh de carga horária sem~n~I, pelo mes~o perí~d~ .. Após análise, o pr~jet 
84 de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.5- O Temtono nos mapas antigos: 
85 levantamento de cartografia histórica para o Museu de Santo Antônio do Tauá {PA)": 
86 Projeto de Extensão coordenado pelo docente Estevão José da Silva Barbosa, sem 

87 alocação de carga horária pelo período de 01 de fevereiro de 2019 a 02 de fevereiro de 

88 2020. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.6- "Cursinho 
89 Comunitário Pré-Vestibular na Região Metropolitana, Ananindeua 2019-2020": Pf>ieto 
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90 de Extensão coordenado pelo docente Francivaldo Alves Nunes, com pedido de alocação 
91 de 10h de carga horária, pelo período de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020, 

92 com a colaboração do docente Disterfano Lima Martins Barbosa, com alocação de 10h de 
93 carga horária semanal, pelo mesmo período. Após análise, o projeto de extensão foi 
94 aprovado por unanimidade. 2.7- "O Jogo Didático "Quizmica": Ludicidade, Aprendizagem 
95 em Química e Compromisso Social)": Projeto de Extensão coordenador pela docente 

96 Janes Kened Rodrigues dos Santos, com pedido de alocação de 10h de carga horária 
97 semanal, pelo período de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro 2020, com a colaboração 
98 da docente Kellen Heloisy Garcia Freitas, com alocação de 2h de carga horária, pelo 
99 mesmo período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.8-

100 "A Educação inclusiva no Ensino da Física: produção de materiais didáticos alternativos 
101 para ensinar alunos com deficiência visual": Projeto de Extensão coordenador pe la 
102 docente Luciana Pereira Gonzalez, com pedido de alocação de 10h de carga horária 
103 semanal, pelo período de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. Após análise, o 
104 projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.9- "Transição agroecológica em 
105 Unidades Familiares Piloto (UFP} por meio do Plano de Uso (PU} e Acordos Comunitários 
106 (AC) com vistas ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) em Ananindeua, Região 
107 Metropolitana de Belém e no Nordeste Paraense- FASE li": Projeto de Extensão 
108 coordenador pelo docente Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, sem pedido de 
109 alocação de carga horária pelo período de 19 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. 
110 Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.10- "Trilhas 
111 Ecológicas no Campus da UFPA": Projeto de Extensão, coordenado pelo técnico-
112 administrativo Paulo Nazaré Coutinho Martins, com pedido de alocação de 10h de carga 
113 horária pelo período de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. Após aná lise, o 
114 projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.11- "Processos de Formação 
115 
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Docente: ações de ensino-aprendizagem em História": Programa de Extensão, 
coordenador pela docente Siméia de Nazaré Lopes, sem pedido de alocação de carga 
horária, pelo período de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. Após análise, o 
projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.12- "Mapeamento de práticas 
agroecológicas: extensão rural envolvendo famílias de agricultores de Abacatal, 
Ananindeua/PA": Projeto de Extensão coordenador pelo docente Paulo Celso Santiago 
Bittencourt, com pedido de alocação de 20h de carga horária semanal, pelo período de 19 
de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020, com a colaboração da técnica-administrativa 
Kellem Cristina Prestes Melo, com alocação de 2h de carga horária semanal, pelo mesmo 
período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.13- "Ensino 
de Física Inclusivo: Atuação dos Alunos do Curso de Física/ Ananindeua nas Escolas e na 
CoAcess/UFPa através de Atividades de Ensino e Tecnologia Assistiva direcionadas para 
alunos-PcDs": Projeto de Extensão coordenador pelo docente Carlos Alberto Brito da Silva 
Junior, com pedido de alocação de 10h de carga horária semanal, pelo período de 01 de ~ ,,, 
março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. Após análise, o projeto de extensão foi íl 
aprovado por unanimidade. 2.14- "Metalurgia Extrativa - Do tratamento de minério ao 
reaproveitamento de resíduos no setor minero-metalúrgico do estado do Pará": Projeto 131 

132 de Extensão coordenado pelo docente Alacid do Socorro Siqueira Neves, sem pedido de 
133 alocação de carga horária pelo período de 19 de março de 2019 a 28 de fevere iro de 2020, 
134 com a colaboração dos docentes Deibson Silva da Costa e Daniel José Lima de Sousa, 
135 ambos com alocação de Sh de carga horária semanal, pelo mesmo período. Após anál ise, o 
136 projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.15- "Aplicativos Móve· para 
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Educação Ambiental na Amazônia": Projeto de Extensão coordenado pela docente 

Danielle Costa Carrara Couto, sem pedido de alocação de carga horária, pelo período de 19 
de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. Após análise, o projeto de extensão fo i 
aprovado por unanimidade. 2.16- "Apresentação da Física Quântica como Porta de 
Ingresso Acadêmico": Projeto de Extensão coordenador pelo docente Vicente Ferrer 
Pureza Aleixo, com pedido de alocação de 10h de carga horária semana l, pelo período de 
19 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. Após análise, o projeto de extensão fo i 
aprovado por unanimidade. 2.17- "Monitoramento por geoprocessamento dos processos 
erosivos e identificação de áreas de riscos geológico/geomorfológicos na costa norte da 
ilha de Mosqueiro, Belém-PA": Projeto de Extensão coordenado pelo docente Paulo Alves 
de Melo, sem pedido de alocação de Carga Horária pelo período de 01 de março de 2019 a 
28 de fevereiro de 2020, com a colaboração do docente Lucio Correia de Miranda e da 
técnica-administrativa Kellem Cristina Prestes Melo, ambos sem alocação de carga horária, 
pelo mesmo período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 
2.18- "Grão-Belém: O Portal de Informações da Metrópole Paraense" : Projeto de 
Extensão, coordenado pela docente Luciana Martins Freire, com pedido de alocação de 
10h de carga horária semanal, pelo período de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 
2020, com a colaboração dos docentes Jovenildo Cardoso Rodrigues, sem alocação de 
carga horária, e José Sobreiro Filho com alocação de 5h de carga horária, pelo mesmo 
período . Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.19-
"Acervos documentais e pesquisa em História na Região Metropolitana de Belém": 
Projeto de Extensão coordenado pelo docente Carlos Augusto de Castro Bastos, sem 
pedido de alocação de carga horária pelo período 01 de março de 2019 a 01 de março de 
2020, com a colaboração do docente Wesley Garcia Ribeiro da Silva, sem alocação de 
carga horária, pelo mesmo período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por 
unanimidade. 2.20- "A interdisciplinaridade da Bioquímica: proposta para o Ensino de 
Ciências do Fundamental ao Superior no Município de Ananindeua": Projeto de Extensão 
coordenado pelo docente Fábio Cardoso Borges, com pedido de alocação de 10h de carga 
horária semanal, pelo período de 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020, com a 
colaboração do docente Alcy Favacho Ribeiro, sem alocação de carga horária, pelo mesmo 
período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.21-
"0timização dos Pré-Tratamentos Ácido Diluído e Oxidação Alcalina sobre a Biomassa de 
caroço de Açaí para a Produção de Etanol de Segunda Geração": Projeto de Pesquisa 
coordenado pela docente Lorena Gomes Corumbá, com pedido de alocação de 20h de 
carga horária semanal, pelo período 01 de março de 2019 a 01 de março de 2020. Após 
análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.22- "Residência 
Pedagógica em Química": Projeto de Ensino coordenado pela docente Janes Kened 

f 

Rodrigues dos Santos, sem pedido de alocação de carga horária pelo período de 01 de ~ 
agosto de 2019 a 31 de janeiro de 2020, com a colaboração do docente Alcy Favacho 
Ribeiro, sem alocação de CH e da técnica-administrativa Franciluce Souto Rodrigues, com 
alocação de 0Sh de carga horária semanal pelo mesmo período. Após anál ise, o projeto de 
ensino foi aprovado por unanimidade. 2.23- "Estudo e Avaliação de rejeitas de mineração 
visando a obtenção de materiais com maior valor agregado": Aprovação de relatório final 
do projeto de pesquisa coordenado pelo docente Edemarino Araújo Hildebrando com a 
colaboração dos docentes Alisson Clay Rios da Silva, Edinaldo José de Sousa Cunha e 
Verônica Scarpini Candido e do técnico-administrativo Jhonny dos Santos Ramos pelo 
período de execução de novembro de 2017 a novembro de 2018. Após análise, o r atório 
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184 final foi aprovado por unanimidade. 3. Progressão Funcional: O Prof. Francivaldo Nunes 
185 apresentou os processos de Progressão Funcional dos seguintes docentes: 3 .1- Paulo Celso 
186 Santiago Bittencourt: O prof. Francivaldo Nunes procedeu com a leitura do parecer 
187 elaborado pela Banca de Avaliação formada pelos docentes Roseane de Lima Silva, Sílvio 
188 Bispo do Vale e Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, sob a presidência da primeira, da 
189 Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, para Classe D, Nível 1, denominação Associado, 
190 compreendendo o Interstício de 11 de janeiro de 2017 a 11 de janeiro de 2019 . Após 
191 análise, o Conselho homologou o parecer da Banca de Avaliação por unanimidade. 3.2-
192 Janes Kened Rodrigues dos Santos: O prof. Francivaldo Nunes procedeu com a leitura do 

193 parecer elaborado pela Comissão Avaliadora formada pelos docentes Vicente Ferrer 
194 Pureza Aleixo, Kellen Heloisy Garcia Freitas e Alcy Favacho Ribei ro, sob a presidência do 
195 primeiro, da Classe C, Nível 1 para Classe C, Nível 2, denominação Adjunto, 
196 compreendendo o Interstício de 06 de fevereiro de 2017 a 06 de fevereiro de 2019. Após 
197 análise, o Conselho homologou o parecer da Comissão Avaliadora por unanimidade. 3.3-
198 Enilson da Silva Sousa: O prof. Francivaldo Nunes procedeu com a leitura do parecer 
199 elaborado pela Comissão Avaliadora formada pelos docentes Paulo Celso Santiago 
200 Bittencourt, Marcelo Augusto Machado Vasconcelos e Francivaldo Alves Nunes, sob a 
201 presidência do primeiro, da Classe C, Nível 2 para Classe C, Nível 3, denominação Adjunto, 
202 compreendendo o Interstício de 05 de abril de 2017 a 05 de abril de 2019. Após análise, o 
203 Conselho homologou o parecer da Comissão Avaliadora por unanimidade. 3.4. Luciana 
204 Martins Freire: O prof. Francivaldo Nunes procedeu com a leitura do parecer elaborado 
205 pela Comissão Avaliadora formada pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, Vicente Ferrer 
206 Pureza Aleixo e Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, sob a presidência do primeiro, da 
207 Classe C, Nível 1 para Classe C, Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o 
208 Interstício de 05 de abril de 2017 a 05 de abril de 2019. Após análise, o Conselho 
209 homologou o parecer da Comissão Avaliadora por unanimidade. 3.5. Sidiana da 
210 Consolação Ferreira de Macedo: O prof. Francivaldo Nunes procedeu com a leitura do 
211 parecer elaborado pela Comissão Avaliadora formada pelos docentes Francivaldo Alves 
212 Nunes, Adilson lshihara Brito e Wesley Oliveira Kettle, sob a presidência do primeiro, da 
213 Classe A, Nível 1 para Classe A, Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o 
214 Interstício de 06 de setembro de 2016 a 06 de setembro de 2018. Após análise, o Conselho 
215 homologou o parecer da Comissão Avaliadora por unanimidade. 3.6- Vicente Ferrer 
216 Pureza Aleixo: O prof. Francivaldo Nunes solicitou a nomeação de uma Comissão de 
217 Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe que passará da 
218 Classe C, Nível 3 para Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, compreendendo o 
219 Interstício de 16 de maio de 2017 a 16 de maio de 2019. Após discussão, ficou decidido 

f 
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que a Comissão se~á formada pelos docentes Ca~los Alberto Brit~ ~a ~ilva Juni?r, ~ispo da ~ < r 1 

Silva do Vale e Sh1rsley Joany dos Santos da SIiva, sob a pres1denc1a do pnmeIro. 3 . 7-
Estevão José da Silva Barbosa: O prof. Francivaldo Nunes solicitou a nomeação de uma 
Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe 223 

224 
225 
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229 
230 

que passará da Classe A, Nível 1 para Classe A, Nível 2, denominação Adjunto, 
compreendendo o Interstício de 07 de fevereiro de 2017 a 07 de fevereiro de 2019 . Após 
discussão, ficou decidido que a Comissão será formada pelos docentes Paulo Celso 
Santiago Bittencourt, Marcelo Augusto Machado Vasconcelos e Paulo Alves de Melo, sob a 
presidência do primeiro. 3.8- Lucio Correia Miranda: O prof. Francivaldo Nunes solicitou a 
nomeação de uma Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do 

docente em epígcafe que pasmá da Classe A, Nível 1 paca e1:5se A, Nível 2, deno~ naçâo 
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231 Adjunto, compreendendo o Interstício de 02 de fevere iro de 2017 a 02 de fevere iro de 
232 2019. Após discussão, ficou decidido que a Comissão será formada pelos docentes Pau lo 
233 Celso Santiago Bittencourt, Marcelo Augusto Machado Vasconcelos e Paulo Alves de Melo, 

234 sob a presidência do primeiro. 3.9- Paulo Alves de Melo: O prof. Francivaldo Nunes 
235 solicitou a nomeação de uma Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por 
236 Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe C, Nível 1 para Classe C, Nível 2, 
237 denominação Adjunto, compreendendo o Interstício de 31 de maio de 2017 a 31 de maio 
238 de 2019. Após discussão, ficou decidido que a Comissão será formada pelos docentes 
239 Paulo Celso Santiago Bittencourt, Marcelo Augusto Machado Vasconcelos e Francivaldo 
240 Alves Nunes, sob a presidência do primeiro. 4. Homologação de Estágio Probatório: Com a 
241 palavra, o prof. Francivaldo Nunes apresentou a avaliação de estágio probatório dos 
242 seguintes servidores: 4.1- Wesley Oliveira Kettle: O servidor em epígrafe fo i avaliado pela 
243 Comissão formada pelos docentes Anna Maria Alves Unhares, Francivaldo Alves Nunes e 
244 Adilson Júnior lshihara Brito docente, obtendo como nota na Avaliação do 3Q ciclo o 
245 Desempenho Excelente. Após análise, o Conselho homologou o resultado por 
246 unanimidade. 4.2- Carlos Augusto de Castro Bastos: O servidor em epígrafe foi avaliado 
247 pela Comissão formada pelos docentes Anna Maria Alves Unhares, Francivaldo Alves 
248 Nunes e Adilson Júnior lshihara Brito docente, obtendo como nota na Avaliação do 3Q ciclo 
249 o Desempenho Excelente. Após análise, o Conselho homologou o resultado por 
250 unanimidade . 4.3- Shirsley Joany dos Santos da Silva: A servidora em epígrafe foi avaliada 
251 pela Comissão formada pelos docentes Carlos Alberto Brito da Silva Junior, Vicente Ferrer 
252 Pureza Aleixo e Luciana Gonzalez Ferreira, obtendo como nota na Avaliação do 3Q ciclo o 
253 Desempenho Excelente. Após análise, o Conselho homologou o resultado por 
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unanimidade. 4.4- Mauro Rodrigo Larrat Frota e Silva: O servidor em epígrafe foi avaliado 
pelo técnico-administrativo Janio Augusto Santos Casseb, obtendo como nota na Avaliação 
do 2Q ciclo o Desempenho Excelente. Após análise, o Conselho homologou o resultado por 
unanimidade. 4.6- Anna Maria Alves Unhares: A servidora em epígrafe foi avaliada pelo 
docente Francivaldo Alves Nunes, obtendo como nota na Ava liação do 2Q ciclo o 
Desempenho Excelente. Após análise, o Conselho homologou o resultado por 
unanimidade. 5. Licença para cursar doutorado: O Prof. Francivaldo Nunes apresentou os 
processos de licença para doutorado dos seguintes servidores: 5.1- Francy Taissa Nunes 
Barbosa: O Prof. Francivaldo Nunes informou que a técnica-administrativa em epígrafe 
solicitou licença para cursar doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação -
PPGED, do Instituto de Ciências da Educação - ICED, da Universidade Federal do Pará, no aw 

v ' ' 

qual foi aprovada pelo período de quatro anos, a contar de março de 2019. Após análise, o 
Conselho aprovou o pedido por unanimidade. 5.2- Raimundo Sócrates de Castro C,_ 
Carvalho: O Prof. Francivaldo Nunes informou que o docente em epígrafe solicitou licenç 
para cursar doutorado no Programa de Pós-Graduação em Geografia - PPGEO, do Instituto 
de Filosofia e Ciências Humana - IFCH, da Universidade Federal do Pará, no qual foi 
aprovado pelo período de quatro anos, a contar de março de 2019. Após análise, o 
Conselho aprovou o ped ido por unanimidade. 6. Aprovação da prorrogação de licença 
capacitação do docente Pedro Paulo Guimarães Ribeiro: Com a palavra, o prof. 
Francivaldo Nunes apresentou o pedido de prorrogação do afastamento para doutorado 

do docente em epígrafe pelo período de 01 de março à 31 de agosto de 2019, já aprovado 
em reunião do colegiado da Faculdade de Engenharia de Materiais, da qual o referido 
docente faz parte. Após análise, o Conselho aprovou o pedido por unanimidade. 7. Novo 
calendário do Curso de Pós-graduação Lato Sensu, intitulado "Geoprocessa 
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Aplicado à Agroecologia e ao uso dos Recursos Naturais (Geo_Agroecologia): O prof 
Marcelo Vasconcelos informou da necessidade de alteração do cronogra ma da 
Especialização em Geoprocessamento Aplicado a Agroecologia e ao Uso dos Recursos 
Naturais (Geo_Agroecologia) a ser realizada no período de 12 de março de 2019 a 21 
setembro de 2019. Na oportunidade, informou que a aplicação das provas para ingresso a 
referida Especialização acontecerá no dia 24 de fevereiro do corrente ano. Após análise , o 
novo cronograma foi aprovado por unanimidade. 8. Aprovação da Resolução de TCC da 
Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento: Com a palavra, o prof. Paulo Melo 
informou que o colegiado da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento aprovou a 

Resolução de Trabalho de Conclusão de Curso Após análise, a resolução da Faculdade de 
Tecnologia em Geoprocessamento foi aprovada por unanimidade. 9. Aprovação do Termo 
de Compromisso para viagem de Campo da Faculdade de Tecnologia em 
Geoprocessamento: Com a palavra, a prof~ . Paulo Melo informou que o colegiado da 
Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento aprovou o Termo de Compromisso para 
viagem de Campo. Após análise, o Termo de Compromisso foi aprovado por unanimidade. 
10. Retificação da Composição da Comissão Examinadora do Concurso para prof. 
Substituto de Geografia Humana e Ensino de Geografia : Com a palavra, a profi! Luciana 
Freire informou que, com a aprovação da licença para doutorado do prof. Raimundo 
Sócrates, é necessário fazer alterações na composição da comissão do concurso para 
professor Substituto de Geografia Humana e Ensino de Geografia, visto que ele era o 
presidente da Comissão. A nova composição ficou da seguinte maneira: Jovenildo Cardoso 
Rodrigues (Presidente) Aluísio Fernandes da Silva Junior {membro interno); Adolfo da 
Costa Oliveira Neto (membro Externo) e José Sobreiro Filho (suplente) . Após análise, a 

mudança foi aprovada por unanimidade. 11. O que houver: O discente Felipe Melo 
questionou sobre a quantidade de mesas e cadeiras reservadas ao espaço de convivência . 
O técnico-administrativo Janio Casseb informou que já foi feita a solicitação de compras de 
cadeiras e mesas, no entanto o pedido ainda não foi atendido. O discente Felipe Melo 
solicitou informações quanto ao funcionamento do LABINFO. O prof. Adilson Brito 
informou que o LABINFO conta com dois bolsistas, um pela parte da manhã no horário de 
8h às 12h, e um pela tarde, no horário de 14h às 18h. Informou ainda que no site do 
Campus de Ananindeua tem uma agenda de utilização do referido laboratório. Ainda com . 

a pa_la~ra, o prof._ A~il_son Brito informou q~e foi el~i~a a nova coo_rdenação do Mestrado , ,\-I\ l 
1

,
1 Prof1ss1onal de Historia, sendo o prof. Jose Do Espmto Santo Junior o Coordenador e o / , _,11·, 

Prof. Adilson Junior lshihara Brito o vice-coordenador do PROFHIST. O Prof. Francivald~ ~ -
1
-' ./ 

Nunes informou que recebeu uma cópia de ofício emita da FAAM para o Governo do , 
Estado do Pará e desta forma soube que o prédio onde atualmente funciona o Campus d · 
Ananindeua/UFPA faz parte das obras do BRT. Dessa forma, a coordenação já está 

negociando um novo espaço de funcionamento até que as obras referentes aos prédios do 
lcui sejam concluídas. A profi!. Veronica Scarpini informou que o prazo para entrega do 
Relatório Parcial do PIBIC encerra no próximo dia 20 de fevereiro. Por fim, o prof. Alisson 
Rios informou que o Edital LABINFRA está aberto até o dia 08 de março para submissão de 
propostas e sugeriu a data de 27 de fevereiro para ser realizada uma reunião 

extraordinária para aprovação das propostas ao LABINFRA. Todos concordaram com a 

data proposta . Nada mais havendo a tratar, o Prof. Francivaldo Nunes deu por encerrada a 

reunião às onze horas, agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia 
Virginia de Oliveira Santiago, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de 
lida, será assinada por quem de direito. ,.,/ ) 
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