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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 

DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA - ANO 2019 -
REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2019. 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, foi 

realizada na sala de aula 403 a nona 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. 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. Adilson Junior lshihara Brito, Diretor da Faculdade de História; Prof. 

Dr. Fábio Cardoso Borges, Vice-Diretor da Faculdade de Química; Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da 

Silva Junior, Diretor da Faculdade de Física; Prof. Dr. Enilson da Silva Sousa, Diretor em Exercício da 

Faculdade de Geografia; Prof. MSc. Antonio da Costa Gomes, representante docente da Faculdade de 

Tecnologia em Geoprocessa mento; Prof!'! Drª Janes Kened Rodrigues dos Santos, representante 

docente da Faculdade de Química; os representantes técnicos-administrativos Ja nio Augusto Santos 

Casseb, Erik André de Nazaré Pires. Participou como ouvinte o docente Paulo Celso Santiago 

Bittencourt. Com a palavra, o Prof. Francivaldo Nunes iniciou a reunião dando boas-vindas aos 

presentes e abriu o primeiro ponto de pauta: 01- Informes: O técnico-administrativo Erik Pires 

informou que no último dia 08 de novembro, a Biblioteca Benedicto Monteiro voltou a funcionar, no 

entanto ainda não foi aberto ao público discente pois falta colocar a rede cabeada de internet para o 

bom funcionamento do programa Pergamum. Informou ainda que no período de 01 a 04 de outubro 

participou do 28Q Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, organizado pela 

Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, no qual teve seu trabalho premiado. O prof. 

Adilson Brito informou que no período de 27 a 30 de novembro participará da I Jornada Internacional 

Fronteiras e Territorialidades, que será realizada em Porto Alegre/ RS . O prof. Enilson Sousa informou 

que no período de 03 a 07 de dezembro acontecerá o V Encontro Estadual de Estudantes de 

Geografia, em Soure/PA. O prof. Alacid Neves informou que no período de 18 de novembro a 04 de 

dezembro será realizado o concurso público para o provimento de cargo de Professor da carreira do 

Magistério Superior para o quadro permanente da Universidade Federal do Pará, Campus 

Universitário de Ananindeua, referente à área de Metalurgia Extrativa. Ainda com a palavra, o prof. 

Alacid Neve informou sobre participação dos discentes das Faculdades de Engenharia de Materiais e 

Ciência e Tecnologia, no I Simpósio de Engenharia Mecânica, no período de 06 a 08 de novembro, em 

Tucuruí/PA. Na oportunidade, agradeceu ao apoio dado pela Coordenação para que a viagem 

acontecesse. O prof. Carlos Brito agradeceu a Faculdade de Engenharia de Mate riais pelo convite 

para orientar o aluno Kazuko Ramos Nisioka, que está com defesa de Trabalho de Conclusão de Curso 

prevista para o dia 19 de novembro. O técnico-administrativo Janio Casseb info rmou que o Campus 

de Ananindeua adquiriu um novo veículo. Informou ainda que foi realizada uma permuta de ônibus 

com o Instituto de Geociências. Por fim, informou que o Campus de Ananindeua já possui o recurso 

necessário para rea lizar a manutenção do ar condicionado do ônibus. Com a palavra, a profª Janes 

Kened informou que no próximo dia 20 de novembro será realizada a Most ra de Ciê ncias da Escola-

Campo do Programa de Residência Pedagógica de Química, na Escola Esta dual de Ensino 

Fundamental e Médio Maria Araújo de Figueiredo. Informou ainda que a proposta intitulada 

"Experimentando Ciência na Escola" foi aprovada no edital do Programa C1ênc1a na Escola, em 

parceria com Instituições de Ensino Associadas no Norte do Brasil. Por fim, informou que no período ~,~ 

de 17 e 18 de outubro aconteceu o 2º SIEPE - Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão, , ~ 

com a participação de aproximadamente 180 ouvintes. O prof. F ' io Bor e informou que os ~ 
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discentes da Faculdade de Química participa ram do 59Q Congresso de Química , realizado no período 

de o5 a 08 de novembro, em João Pessoa/ PB. O Prof. Francivaldo Nunes informou que as salas 
adm inistrat ivas bem como os Laboratórios estão sendo entregues. Info rmou t ambém que o processo 

de instalação da internet inst itucional está send o concluído. Por fim, informou que a Divisão de 
Planejamento do Compus de Ananindeua est á produzindo o Rela tório de At ividades Anual e 

aprove itou para reforça r a importância desse re?latório e so licitou que todos con tribuam com o 
fornecimento das inform ações necessárias. 2. Projetos de Pesquisa: O Pro f. Francivaldo Nunes 

apresent ou o processo de Progressão Funcional das seguintes docentes: 2.1- "Mapas Digitais": O 

prof. Francivaldo Nunes apresentou a solicitação de inclusão da servidora técni ca administ rativa 
Kel len Cristina Prestes de M elo como colaboradora no projeto de pesquisa em ep igrafe , coordenado 

pelo docente Pau lo Alves de Melo, já aprovado em reunião do Conselho do Cam pus rea lizada em 
ago sto do corrent e ano e com portaria emitida com o nº 116/2019-CANAN/UFPA. Após análise, foi 

aprovada, por unanim idade pelo Conselho, a inclusão da servidora no projet o de Pesquisa " M apas 
Digi t ais" . 2.2- Análise da dinâmica de mudanças da ocupação na região insu lar de Ananindeua/PA: 

um estudo de caso entre os anos de 2006 e 2016": Projeto de Pesquisa coordenado pela docente 
Erneida Coelho de Araújo, com alocação de dez horas de carga horária , pelo período de 07 de 
outubro de 2019 a 06 de outubro de 2022. Após análise, o projeto foi aprovado por unanimidade 3 . O 

que houver: Nada mais havendo a tratar, o Prof. Francivaldo Nunes deu por encerrada a reunião às 
dez hora s e dez minutos, agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia Virginia de 
Oliveira Santiago, Secretária Execu tiva, lavrei a presente ata que, depois de lida, se rá assinada por 
quem de direito. 

Ananindeua, 14 de novembro de 20190 

P,of. o,. F,a nd valdo Alves Nu"'.=.:3··· .......... ... ... ··~· ......... ···~ ··, L .... .......... . 

P,of. D,. M sson Clay Rios da Silva ...... .. .............. .. cê..-~ ............ . 
- , '-:---, >--~,, 0 

Prof. MSc. Ala cid do Socorro Siqueira Neves ..... ... ~,~~ .... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ..... .. .. . 

Prof. Dr . Marce lo Augusto M achado Vasconcelos ...... .. .. .. .. .... .. ...... .. .. ... ..... ... ... .. ..... ...... .. .. .... .. ..... . 

Prof. Dr . Ad ilson Junior lshiha ra Brito .... .. .... ... ....... ...... .. .. .... .. .. ...... ... .......... .... ... .... .. ... .. ... ... .. .. ...... .. 

Prof. Dr. Enilson da Silva Sousa .. ...... ... .. ... ... .. .. .... .. ... ... .. .. .... .. ..... ... .. .. ... ............ .. . .... .... ... ... .... ....... .. .. 

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

Prof . Dr. Fábio Ca rdoso Borges .. ... ..... ... ... .. ..... ....... ... .. ....... .. ... ... .. .. ... .. ... .. ... .. .. .. ..... ........ .. ....... .... .. .. 

Pro f. M Sc. Antonio da Costa Gomes .. .. ...... .. ...... ... .. .. .... ...... .. .. ... .... ... .. .... .... .... .... . ... ..... .. ... ..... ... .. .. .. . 

Prof~. Dr~. Janes Kened Rodrigues dos Santos ... ......... .. ... .. .... .. ... ... .. .. ......... .. .. ... .. ... .... .. ..... ....... .. .. .. 

Janio August o Santo s Casseb ..... ... .... ... .... .. ........ ..... .. ... ..... ..... ...... .... .. .. .. .. .. .. ... .... ... ..... ..... ... ...... .. ... .. .. 

Edk And ,é de Na za,é P "es . f: ,J .. h.'1>.\.~'. .. 4.J. .. \).,.,~<J.i .l ,JP .......... _ ........ .. .......... ............ ............. .. 


