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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA -

ANO 2019 - REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2019. 

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos, fo i 
realizada na sala de aula 01 do prédio anexo, a quinta reun ião ord inária do ano de 2019, 
presidida pelo Vice-Coordenador do Compus Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Alisson Clay 
Rios da Silva com os representantes docentes discentes e técnico-administrativos do Conselho 

1 1 

Deliberativo do Compus de Ananindeua, listados a seguir: Prof. Dr. Daniel José Lima de Sousa, 
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. Fábio 
Cardoso Borges, Vice-Diretor da Faculdade de Química; Prof. Dr. Enilson da Silva Sousa, Vice
Diretor da Faculdade de Geografia; Prof. Dr. Adilson Junior lshihara Brito, Vice Coordenador do 
Mestrado Profissional de Ensino em História; Prof. Dr. Roseane da Silva Lima, Representante ,~ 

docente da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. MSc. Antonio da Costa Gomes, i ,+-
representante docente da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Prof. Dr. Wesley ,u.·' 

Garcia Ribeiro, representante docente da Faculdade de História; Profª . Drª. Lorena Gomes 
Corumbá, representante docente da Faculdade de Química; Profª Drª Shirsley Joany dos Santos 
da Silva, representante docente da Faculdade de Física; os representantes técnico
administrativos Janio Augusto Santos Casseb, Jean da Silva de Albuquerque e Erik André de 
Nazaré Pires; e a representante discente Joyce Leite do Amaral. Participaram como ouvintes os 
docentes Paulo Celso Santiago Bittencourt, Cristhian Correa da Paixão, Pedro Paulo Guimaraes 
Ribeiro e a técnica-administrativa Nathália Maciel Nogueira. Com a palavra, o Prof. Alisson Rios 
iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes e abriu o primeiro ponto de pauta : 01-
lnformes: O técnico-administrativo Erik Pires informou que o Programa de Capacitação e o 
PCNA Digital ofereceu o treinamento Normalização de Trabalhos Acadêmicos, real izado no 
último dia 11 de junho. Informou ainda que no dia 05 de junho foi realizado, no Campus de 

Ananindeua localizado no lcui, o evento em comemoração ao dia Mundial do Meio Ambiente, 
promovido pelo projeto de extensão "Trilhas ecológicas no campus de Ananindeua : educação 
ambiental e convivência", coordenado pelo técnico-administrativo Paulo Martins. O prof. Fabio 
Borges informou que no período de 01 a 06 de julho do corrente ano, será realizada a Semana 
dos Calouros de Química 2019. O prof. Adilson Brito convidou todos os Diretores e Vice
Diretores de Faculdade, docentes que compõem os NDE's das Faculdades, Secretários e demais 

t 
{ ' 

interessados, para uma Reunião com uma representante da Coordenadoria de Currículos da , 
PROEG, para esclarecer sobre a Resolução N. 5.107, de 26 de outubro de 2018, que trata da :, 7 

aprovação das diretrizes para a flexibilização curricular dos cursos de graduação da UFPA, a ser .....----y-, 
realizada no dLa 25 de junho. O prof. Alacid Neves informou sobre a participação dos d iscentes '-

da Faculdade de Engenharia de Materiais e que a os discentes da Faculdade de Engenharia de 
Materiais e Ciencia e Tecnologia no Primeiro Congresso Amazônico de Mineração, Metalurgia e 

Materiais - 1 COAMA, realizado em Marabá, no período de 06 a 08 de junho. o técnico

administrativo Janio Casseb informou que foi formalizado novamente o pedido de compra das 

cadeiras para o auditório da Biblioteca Benedicto Monteiro. Informou ainda que solicitou apoio 

orçamentário para manutenção dos veículos do Campus, sendo que o recurso para manutenção 

do Ônibus foi negado. Por fim, informou que a Coordenação de Planejamento, Gestão e 

Avaliação está à disposição para prestar o apoio necessário aos coordenadores do LABINFRA. 2. 

( / I ~ 

Projetos de Pesquisa/Extens~ão/Ensino~: O Pro_f.~lisson Rios proc; ~~J ª leitura d~e
1
a_pÍ,~~entação ~ """ 

\ , v, f1;J(:✓-, r , é/ 1 
1 ~ • 
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dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, com seus respectivo t1tulos e coordenadores, fJdra 

apreciação. Os seguintes proJetos foram apresentados: 2.1- "Laboratório de Química Orgánica : 
estruturação para as aulas práticas no Campus de Ananindeua" : Proieto de Ensin o rnorderi ado 

pelo docente Fábio Cardoso Borges, com pedido de alocação de 20h de carga horar1a se manal, 

pelo período de 06 de maio de 2019 a 05 de maio de 2022, com a participação dos docent e~ 

Alcy Favacho Ribeiro, Kellen Heloizy Garcia Freitas, Lorena Gomes Corumbá, Edin aldo José de 

Sousa Cunha, Janes Kened Rodrigues dos Santos e o técn1co-admin1strativo Jhonny dos Santos 

Ramos, todos com alocação de 2h de carga horária seman al. Após análi se, o proJeto de ensino 

foi aprovado por unanimidade. 2.2- "Laboratório Interdisciplinar em Tecnologias, Educação e 
Computação (UTEC)": Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Danielle Cost a Ci rra ra 

Couto, com pedido de alocação de 20h de carga horária semanal, pelo período de 01 de julho de 
2019 a 30 de junho de 2021, com a participação dos docentes Paulo Celso Santiago B1ttencourt, 

Marcelo Augusto Machado Vasconcelos e Alcy Favalho Ribeiro, todos com alocação de 2h de 

carga horária semanal, e as técnica-administrativas Liene Augusta Cecim Vilhena, com alocação 

de 2h de carga horaria semanal, e Francy Taissa Nunes Barbosa, sem alocação de carga horár ia . 

Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.3- "Curso de Nivelamento 
da Aprendizagem para Discentes" : Projeto de extensão coordenado pelo docente Marcos 

Benedito Caldas Costa, com alocação de 20h de carga horária semanal, pelo período de 05 de 

agosto de 2019 a 04 de agosto de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por 
unanim idade. 2.4- "Apoio a direitos autorais e patentes da produção científica do Compus de 

Ananindeua" : Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Aureliano da Silva Guedes, com 

pedido de alocação de 20h de carga horária semanal, pelo período de 13 de junho de 2019 a 12 

de junho de 2021. O prof. Daniel Lima discordou sobre o pedido de carga horária ser aprovado 

' , ,~ I 
\ l~ 

\ 

no Conselho do Campus de Ananindeua, alegando que o docente em questão é lotado no I 
Instituto de Geociências e que, portanto, a aprovação de carga horária deve ser aprovada no tf .J, · J<-

instituto de lotação do docente. Após análise, ficou decidido que o projeto de exten são sera ~ 
encaminhado para o Instituto de Geociências para as providencias cabíveis. 2.5- · 

"Desenvolvimento de Materiais Didáticos para a oferta de cursos a distância - Convenio 

011/2017 - SECTH /UFPA": Projeto de Extensão coordenado pelo docente Silvio Bispo do Vale, 

já aprovado através da portaria nº 123/2018 - CAMPUS ANANINDEUA. O docente pede alocação A 
de 20h de carga horária para o projeto em questão pelo período de 17 de abril de 2017 a 31 de lJ 
dezembro de 2020. Após análise, o pedido de alocação de carga horária foi aprovado por 

unanimidade. 3. Progressão Funcional: O Prof. Alisson Rios apresentou o processo de \ 
' Progressão Funcional das seguintes docentes: 3.1- Sueny Diana Oliveira de Souza: o prof. . ..,_. 

Al isson Rios procedeu a leitura do parecer referente a progressão funcional por interstício da 

servidora em epigrafe, elaborado pela Comissão Avaliadora formada pelos docentes Vicente 

Ferrer Pureza Aleixo, Kellen Heloizy Garcia Freitas e Wesley Garcia Ribei ro Silva, sob a (tJ 
presidên cia do primei ro, da Classe A, Nível 1 para Classe A, Nível 2, denominação AdJunto , ~~~ 
compreendendo o Interstício de 12 de agosto de 2016 a 12 de agosto de 2018. Após análise, o 

Conselho homologou o parecer da Comissão Avaliadora por unanim idade. 3.1- Danielle Costa , 

Carrara Couto: O prof. Al isson Rios solicitou a nomeação de uma Comissão de Avali ação de ,~ / \.

1 Progressão Funcional por Interstício da docente em epígrafe que passará da Classe e, N1ve l 2 

para Classe C, Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o Interst ício de 08 de 1ulho de 

2017 a 08 de julho de 2019. Após discussão, ficou dec id ido que a Com issão será formada pelos ' -

docentes Paulo Celso Santiago Bittencourt, Vicente Ferrer Pureza Aleixo e Silvio Bispo do Va le, 

sob a presidência do primeiro . 4. Homologação de Estágio Probatório: Com a pa lavra, o prof 

Alisson Rios apresent~u a avaliação dr tág,o probatório das seguin tes servidoras. 4.1- Lorena _ '-

\ ! -- / /W''.- \~ ..... 
. 1 , _ _____ --;-~ :().lv' \ / J ,' ~1 / ,1 - '• ' 

1
1 , ~1,.: .• (\ r-"1, ' ,1/ '(I ; l{r r ' ~ 

\ '-/ // l - - 1 ,, , \ ,. --- ,..'\ - -- - 1, 
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Gomes Corumbá: A servidora em epígrafe foi avaliada pela Comissão formada pelos docentes 
Alcy Favacho Ribeiro, Fábio Cardoso Borges e Kellen Heloizy Garcia Freitas, obtendo como nota 
na Avaliação do 3º ciclo o Desempenho Excelente. Após análise, o Conselho homologou o 

resultado por unanimidade. 4.2- Sidiana da Consolação Ferreira: A servidora em epígrafe foi 

avaliada pela Comissão formada pelos docentes Anna Maria Alves Unhares, Francivaldo Alves 
Nunes e Wesley Oliveira Kettle, obtendo como nota na Avaliação do 3º ciclo o Desempenho 
Excelente. Após análise, o Conselho homologou o resultado por unanimidade. 4.3- José 
Sobreiro Filho: O servidor em epígrafe foi avaliado pela Comissão formada pelos docentes 

Luciana Martins Freire, Jovenildo Rodrigues Cardosoe Aluísio Fernandes da Silva Júnior, obtendo 

como nota na Avaliação do 3º ciclo o Desempenho Excelente. Após análise, o Conselho 
homologou o resultado por unanimidade. 5. Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de 
Matemática: O prof. Antônio Gomes recordou aos Conselheiros que na reunião realizada no dia 

15 de junho de 2018, foi apresentado o Projeto Pedagógico do Curso de Matemática e que, na 
ocasião, o mesmo foi homologado. No entanto, a Diretoria de Desenvolvimento do Ensino 
(DIDEN/PROEG) informou que o referido PPC deve ser aprovado. Após análise, o Projeto 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática foi aprovado por maioria de votos, com 
abstenção do prof. Daniel Lima. 6. Alteração do Período de realização do curso de Pós
Graduação em Tecnologias Educacionais: Com a palavra, o prof. Marcelo Vasconcelos informou 

que o curso em epígrafe, autofinanciável, coordenado pela docente Daniella Costa Carrara 
Couto, com período previsto de 03 de maio de 2018 a 03 de maio de 2018, precisou ser 

alterado, sendo o novo período de novembro de 2019 a novembro de 2020. Após análise, o 

Conselho homologou a mudança por unanimidade. 7. Aprovação da Resolução para Realização 

das Colações de Grau do Campus de Ananindeua: Com a palavra, a técnica-administrativa 

Nathália Nogueira informou que Comissão responsável pela elaboração da Resolução referente 
a Colação de grau no Campus de Ananindeua ampliou o prazo até o dia 31 de maio para que os 
Conselheiros se manifestassem. Após as contribuições do docente Adilson Brito, a Comissão 

reuniu-se novamente para fazer os ajustes necessários. Ainda com a palavra, a técnica

administrativa Nathália Nogueira apresentou a Resolução em sua versão final. Após análise, a 

Resolução foi aprovada por unanimidade. 8. Prorrogação do prazo de licença do Prof. Pedro 
Paulo Guimarães Ribeiro: Com a palavra, o prof. Alacid Neves informou que o docente em 

epígrafe, que se encontra de Licença para cursar doutorado, solicitou prorrogação do prazo de j 
Licença por mais 12 meses, em conformidade com a resolução nº 5045 - CONSEPE, de 17 de \ \ 

maio de 2018. Após análise, o Conselho aprovou a prorrogação do prazo de licença por maioria ~ \ 
de votos, com abstenção do técnico Erik Pires. 9. Processo de colaboração docente para ..- , 

Faculdade de História - Prof. Ernesto Padovani: O prof. Adilson Brito apresentou a proposta de 

inclusão do ?ocent~ Ernesto Padovani Neto no !rograma de Pre~tação de_T_rabalho Voluntário . ~ 
Na oportunidade, informou que a colaboraçao do docente e necessana, considerando a 

demanda de oferta de disciplinas. Após análise, o Conselho aprovou a colaboração do docente · ' 

por unanimidade 10. O que houver: A discente Joyce Amaral solicitou que o Campus de · 

Ananindeua informasse uma posição definitiva sobre a mudança de local de funcionamento do 

Campus, levando em consideração que faltam poucos dias para o início do semestre e alguns 

alunos moram em localidades distintas e precisam se programar para se deslocar até o Compus. 
Na oportunidade, o prof. Fábio Borges solicitou que, caso as disciplinas de Química Geral 

Experimental e Laboratório de Físico Química fossem ministradas no Guamá, o Campus 

viabilizasse transporte para os discentes. Com a palavra, o técnico-administrativo Janio Casseb 

informou que o processo licitatório está em análise junto a Procuradoria e que a Coordenação\ ~ 

do Compus junto com a Coordenado~i de Planejamento Gestão e Avaliação estão to~~ndo ª~(~ 

~.J . ~ 1,,({~,rc:_'+.-f' ; 1 ' / ~ 
- , ,1/ Yi) 7 \' ~ 
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138 providencias necessárias quanto a transferência do Compus para funcionamento em outro local. 

139 Com relação ao deslocamento dos alunos, o prof. Al isson Rios esclareceu que sempre fo i do 

140 conhecimento dos docentes, técnicos-administrativos e discentes que o Campus de Ananindeua 

14 1 esta em sede provisória e que, futuramente, terá o funcionamento no bairro do lcu i. Nada mais 

142 havendo a tratar, o Prof. Alisson Rios deu por encerrada a reunião às onze horas e dez minutos, 

143 agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia Virgínia de Oliveira Santiago, 

144 Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de lida, será assinada por quem de 

145 direito. 

Ananindeua , 13 de junho de 2019 . 
_,, , I 
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