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CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DO CAMPUS UN IVERSITÁRIO DE ANANINDEUA -

ANO 2019 - REALIZADA NO DIA 20 DE SETEM BRO DE 2019. 

Aos _v inte dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, foi 

realizada na sala de aula 409 a sétima reunião ordinária do ano de 2019, presidida pe lo 

Coordenador do Campus Universitário de Ananindeua, Prof. Dr . Francivaldo Alves Nunes com 

os representantes docentes, discentes e técn ico-administrativos do Conselho Deliberati~o do 

Campus de Ananindeu a, listados a seguir: Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva, Vice Coordenador 

do Campus Universitário de Ananindeua; Prof. Dr. Daniel José Lima de Sousa, Diretor da 

Faculdade de Ciência e Tecnologia ; Prof!'! Drª . Verônica Scarpini Candido, Vice-Diretora da 

Faculdade de Engenh aria de Materiais; Prof. Dr. Adilson Junior lshihara Brito, Diretor da 

Faculdade de História; Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, Diretor da Faculdade de Qu ímica; Prof. Dr. 

En ilson da Silva Sousa, Vice-Diretor da Faculdade de Geografia; Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da 

Silva Junior, Diretor da Facu ldade de Física; Prof. Drª . Simeia de Nazaré Lopes, representante 

docente da Faculdade de História; Profª Drª Roseane de Lima Silva, representante docente da 

Faculdade de Engenharia de M ateriais; Prof. MSc. Antonio da Costa Gomes, representante 

docente da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Profª . MSc. Janes l(e ned Rodrigues 

dos Santos, representante docente da Faculdade de Qu ímica; Prof Dr Vice nt e Ferrer Pureza 

Aleixo, representante docente da Faculdade de Física; os represent antes t écnico- 'ilJr. 
administrativos Eri k André de Nazaré Pires, Jean da Silva de Albuquerque e Josué M uniz Costa; e '\\2,JY 
os representantes discent es Núbia Alfaia Conceição e Rodrigo Luciano M acedo Machado. 

Participaram como ouv in t es os docentes Marcos Benedito Caldas Costa, Kellen Heloizy Garcia 

Freitas, Cristh ian Correia da Paixão; as técnicas-administrativas Ana Alice Vilhena e Nathália 

Nogueira Maciel; e o discente lan Carlos da Silva. Com a palavra, o Prof . Francivaldo Nunes 

iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes e abriu o primeiro ponto de pauta : 01-
lnformes: O técnico-administrativo Erik Pires informou que no período de 30 de setembro a 14 

de outubro estará de f érias e a bibliotecária Cleide Dantas o substituirá na Direção da Biblioteca 

Benedicto Monteiro nesse período. Informou ainda que no período de 01 a 04 de outubro 

acontecerá o 28Q Congresso Brasi leiro de Biblioteconomia e Documentação, organ izado pela t 
Federaçã o Brasile ira de Associações de Bibliotecários, no qual se fará presente. A técnica

administrativa Nathália Maciel informou que no dia 19 de set embro, aconteceu o 4Q Ciclo de 

Mapeamento de Competências e o Campus de Ananindeua t eve uma participação muito 

pequena . O prof. Alcy Favacho comentou que sobre o período intensivo da Facu ldade de 

Qu ímica . Ressaltou que o setor de Interiorização concedeu apenas meia diária para o s docentes. 

Isto ocasionou a dificuldade em alocar professores, pois no presente momento, o curso conta 

com quatro turm as e poucos docentes no curso. Apesar dessas dificuldades t oe.i as as disciplinas 

foram ofertadas e agradeceu a colaboração dos docentes que entenderam este momento. O 

prof. Carlos Brito tamb ém relatou as dificuldades que Faculdade de Física está passando quanto 

a concessão de diárias po r parte da Interiorização. Informou ainda que cJ 1õ 23 de setembro o 

CONSUN debaterá como ponto de pauta único o Programa Future-se do governo federal e que, S'S'-
pela importância, esta reun ião será tran:mitid~ em tempo real pe la UFP~- - Po ~ ult imo, d_estacou ,~ 

que O Laboratório de Química ainda nao esta funcionando. Isto deverd atrasa r as at1v1dadeos . 
acadêmicas no pe río do O p rof. Carlos Brito também relatou as dif1culd êd -~~ qu é Facu ldade de j 
Física está passando qu 3 nt o a con cessão de diária r parte da ln terior iz2~ii .:1 

, ) . prot ª Verônic \ 
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Scarpini informou que nos dias 17 e 18 de outubro acontecerá o 11 SIEPE - Seminário Integrado 

de Ensino Pesquisa e Extensão do Campus de Ananindeua . O prof. Adilson Brito informou qu_e 
no dia 23 de setembro iniciará a turma de História no Município de São João de Pirabas, atraves 

do Programa FORMAPARA, do Governo do Estado do Pará. Informou ainda que, no pe~íodo de 
03 a 10 de outubro do corrente ano, em Salvador/Bahia , acontecerá o I Congresso Nacional do 

PROFHISTORIA, no qual quarenta mestrandos do PROFHISTORIA do Campus de Ananindeua se 
farão presentes, com apresentação de trabalhos e participação em reuniões de planejamento. O 

prof. Fabio Cardoso informou que no dia 23 de setembro acontecerá a ofici na de Cálculo para os 

alunos da Faculdade de Química. 2. Aprovação do Plano Acadêmico - 2º semest re/2019 : Com 

a palavra, a técnica-administrativa Nathalia Maciel informou que a inserçã o de dados no 

Sistema de Planejamento Acadêmico referente ao segundo semestre de 2019 foi concluída . 
Informou que todos os docentes completaram a carga horária necessária, com exceção do 

docente Rômulo Luiz Oliveira da Silva que encontra-se com o Plano Individual de Trabalho sem 

Carga Horária em vi rtude de o processo no qual o referido docente solicita prorrogação de 

prazo pra finalização do doutorado ainda não ter sido concluído. Após análise, o Conselho 

aprovou o Plano Acadêmico por unanimidade. 3. Cursos de Especialização: O prof. Francivaldo 

Nunes apresentou os seguintes Cursos de Especialização: 3.1- Ensino de Física (li Versão): Trata

se de um curso de Especialização autofinanciável coordenado pelo docente Carlos Alberto Brito 

da Silva Junior. O referido curso será ofertado no Campus do Guamá no período de 05 de abril ,,,. 

de 2020 a OS de abril de 2021, com carga horária de 390h . Após análise, o Conselho aprovou o & ) 
curso por unanimidade. 3.2- Ensino de Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens e ~ 
Tecnologias para os anos iniciais: Trata-se de um curso de Especializa ção autofinanciável 

coordenado pelo docente Marcos Benedito Caldas Costa . O referido cu rso terá um caráter 

multícampí e será ofertado nos seguintes Campí: Castanhal, Guamá, Cametá e Salinas, no 

período de 05 de abril de 2020 a 05 de abril de 2021. Após análise, o Conselho aprovou o curso 

por unanimidade. 3.3- Geoprocessamento Aplicado à Agrologia e ao Uso dos Recursos 
Naturais (Geo_Agrologia): Esta Especialização já está em execução, no entanto, devido a 

incompatibilidade de agenda de professores externos, a mesma precisará de ajuste em seu 

cronograma inicial, tendo que ser prorrogada de 21 de setembro de 2019 a 14 de dezembro de 

2019. Após análise, o Conselho aprovou a prorrogação por unanimidad e. 3.4- Tecnologia 

Educacionais: Em virtude da mudança da sede do Campus Universitário de Ananindeua, a /J 
referida Especialização será ofertada no período de 03 de fevereiro de 2020 a 26 de fevereiro de 

2021, pois é necessá rio aguardar a conclusão do Laboratório de Informática e a normalização 

dos serviços de Internet para iniciar o curso que é autofinanciável. Após análise, o novo 

calendário foi aprovado por unanimidade. 4. Projetos de Pesquisa/Exten são/ Ensino: O Prof. 

Francivaldo Nunes procedeu a leitura de apresentação dos projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, com seus respectivo t ítulos e coordenadores, para apreciação. Os seguintes projetos 

foram apresentados : 4 .1- "Temas Socioambientais no Ensino de Física em escolas Públicas do 

município de Ananindeua - Pará": Projeto de Pesquisa coordenado pel a docente Darlene 

Teixeira Ferreira, com alocação de 20h de carga horária semanal, pelo período de 19 de \\ , 

setembro de 2019 a 19 de setembro de 2020. Após análise, o projeto fo i aprovado por ,- S,,_,', 
unanimidade. 4 .2- "Orientação de Higiene, Saúde e Meio ,~mbiente às C.Jmunidades de ' ')\ 

Ananindeua" : Projeto de Extensão coordenado pelo docente Aureliano da Silva Guedes com \ ' 

alocação de 20h carga horária cedida para o Compus Universitár io de An2n indeua , pelo p~ríodo rJ
de 13 de junho de 2019 a 12 de junho de 2021. O prof. Francivaldo Nunes es:lr1r'= ceu, apesar do /'\ \ 

docente ser lotado no Instituto de Geociê cias, é r ss(a~:io qu\ ,: Conselho se manifeste 
1
' · 

~ ~\ ?;p\J~./' 
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quanto a concord ância de execução do projeto no Campus de Anan indeua. Após anál ise, o 

conselho aprovou a execução do projeto no Campus de Ananindeua por unanimidade. 4.3-
"Programa de Aperfeiçoamento Profissional - UFPA - Campus Ananindeua (2019-2020)" : 

Projeto de Extensão coordenado pelo docente Francivaldo Alves Nunes, sem al ocação de Carga 

Horária pelo período de 27 de setembro de 2019 a 19 de junho de 2020. Após análise, o projeto 

foi aprovado por unanimidade. 5. Progressão Funcional: O Prof. Francivaldo Nunes apresentou 
o processo de Progressão Funcional das seguintes docentes: 5.1- Alcy Favacho Ribeiro: O prof. 

Francivaldo Nunes procedeu a leitura do parecer referente a progressão funcional por 
interstício do servidor em epígrafe, elaborado pela Comissão Avaliadora formada pelos 

docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Silvio Bispo do Vale e Reginaldo Saboia de Paiva, sob a 
presidência do primeiro, da Classe C, Nível 3 para Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, 

compreendendo o Interst ício de 23 de agosto de 2017 a 23 de agosto de 2019. Após análise, o 

Conselho homologou o parecer da Comissão Avaliadora por unanimidade. 5.2- Roseane de Lima 
Silva : O prof. Francivaldo Nunes procedeu a leitura do parecer referente a progressão funcional 

por interstício da servidora em epígrafe, elaborado pela Banca de Aval iação Formada pelos 

docentes Reginaldo Saboia de Paiva, Sílvio Bispo do Vale e Paulo Celso Santiago Bittencourt, sob 

a presidência do primeiro, da Classe D, Nível 3 para Classe D, Nível 4, denominação Associado,, · 
compreendendo o Interstício de 21 de setembro de 2017 a 21 de setembro de 2019. Após 
análise, o Conselho homologou o parecer da Banca por unanimidade. 5.3- Kellen Heloizy Garcia 

Freitas: O prof. Francivaldo Nunes procedeu a leitura do parecer referente a progressão 

funcional por interst ício da servidora em epígrafe, elaborado pela Banca de Aval iação Formada 

pelos docentes Roseane de Lima Silva, Sílvio Bispo do Vale e Vicente Ferrer Pureza Aleixo, sob a 

presidência do primeiro, da Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, para Classe D, Nível 1, 

denominação Associ ado, compreendendo o Interstício de 11 de agosto de 2017 a 11 de agosto 

de 2019. Após análise, o Conselho homologou o parecer da Banca por unanim idade. 5.4- Carlos 

Alberto Brito da Silva Junior: O prof. Francivaldo Nunes procedeu a leitura do parecer referente 

a progressão funcional por interstício do servidor em epígrafe, elaborado pela Banca de N 
Avaliação Formada pelos docentes Roseane de Lima Silva, Sílvio Bispo do Vale e Vicente Ferrer "d' 
Pureza Aleixo, sob a presidência do primeiro, da Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, para 

Classe D, Nível 1, denominação Associado, compreendendo o Interst ício de 15 de novembro de 

2017 a 15 de novembro de 2019. Após análise, o Conselho homologou o parecer da Banca por 

unanimidade. 5.5- Cristhian Correa da Paixão: O prof. Francivaldo Nunes procedeu a leitura do 

parecer referente a progressão funcional por interst ício do servidor em epígrafe, elaborado pela 

Comissão Avaliadora formada pelos docentes Daniel José Lima de Sousa, Sílvio Bispo do Vale e 

Luciana Pereira Gonzalez, sob a presidência do primeiro, da Classe A, Nível 1 para Classe A, Nível 

2, denominação Adjunto, compreendendo o Interstício de 06 de março de 2017 a 06 de março 

de 2019. Após análise, o Conselho homologou o parecer da Comissã o Avaliadora por 

unanimidade. 5.6- Luciana Pereira Gonzalez Ferreira: O prof. Francivaldo Nunes solicitou a 

nomeação de uma Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício da docente 

em epígrafe que passará 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 2019. Após 

discussão, ficou decidido que a Comissão será formada pelos docentes Rose ane de Lima Silva, 

Sílvio Bispo do Vale e Vicente Ferrer Pureza Aleixo, sob a presidência do primeiro. 6. 
Homologação de Estágio Probatório: Com a palavra, o prof. Francivaldo Nunes apresentou a 

aval iação de estágio probatório da seguinte servidora : 6.1- Klycia de Sousa Vilhena: A servidora 
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na Ava liação do 2º ciclo o Desempenho Excelente. Após análise , o Conse lho homologou o 

resultado por unanimidade . 7. Alteração do PPC da Faculdade de Ciência e Tecnologia : Com a 

pa lavra , o prof. Daniel Lima informou que Projeto Pedagógico do Curso de C1énc a e Tecnologia 

t eve alteração no anexo Ili , referente a Contabilidade Acadêmica, da Reso lução ~1663, de 28 de 

abril de 2015. As referidas alterações foram aprovadas em reunião do Conse lho Superior de 

En sino Pesquisa e Extensão. 8. Homologação de mudanças no Regimento de TCC da Faculdade 

de Ciência e Tecnologia : Com a palavra, os professores Daniel Lima e Cristhian Paixão 

apresentaram as alterações no Regimento de Trabalho de Conclusão de Cu rso da Faculdade em 

destaque, já aprovadas no Colegiado da Faculdade. Foram feitas alterações no artigo dois Onde 

se lê "os objetivos gerais e o perfil do egresso pretendido para o curso e de acordo com seu 

projeto pedagógico ", le ia-se " os objetivos gerais, o perfil do egresso e competências 

pretendidas para o curso, de acordo com seu projeto pedagógico" ; e no art igo oito Onde se lê 

"O TCC da Faculda de de Ciência e Tecnologia pressupõe as seguintes características" le ia -se: "O 

TCC da Faculdade de Ciência e Tecnologia pressupõe, pelo menos, um a das seguintes 

características:". O Conselho homologou as alterações por unanimidade 9 . Alteração dos 

nomes de Diretor e Membro do NDE da Faculdade de Ciência e Tecnologia : Co m a palavra, o 

prof. Daniel Lima informou que houve uma alteração na composição do Núcleo Docente 

estruturante da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Por ser o Diretor da Facu ldade, o prof. ,..,- -... 

Daniel Lima passará a ser Presidente do NDE e o prof. Sílvio Bispo, antes Pres idente, passará ~ 
ser membro. Dessa forma, o Núcleo Docente Estruturante da Faculdade de C1ênc1a e Tecnologia~ , 

ficou composta da seguinte maneira : Daniel José Lima de Sousa, como presidente; e Alcy ·, 

Favacho Ribeiro, Cristh ian Correa da Paixão, Luiz Claudio Fialho de Andrade, Reginaldo Saboia 

de Pa iva, Sílvio Bispo do Vale e Vicente Ferrer Pureza Aleixo, como membros. O Conselho 

homologou a alteração por unanimidade. 10. Resposta da Faculdade de Ciência e Tecnologia 

referente ao Processo do Prof. Romulo Luiz Oliveira: Com a palavra, o prof. Daniel Lima 

informou que a Faculdade de Ciência e Tecnologia recebeu o processo (u n ificado) do prof. 

Romulo Lu iz Oliveira no qual o pedido de prorrogação para conclusão do Doutorado foi ÂI' 
indeferido por du as vezes pela PROGEP. No despacho, a PROGEP solicitou por meio da 'jJ' 
Coordenadoria de Legislação e Orientação Normativa manifestação da FCT quanto à alegação 

do professor de não ter atividade e portanto não causaria prejuízo à inst ituição. O colegiado da 

FCT se manifestou que havia atividade no período mencionado uma vez que nesse período, a 
faculdade estava com seu planejamento em curso para o próximo semestre Em reunião do 

conselho da facul dade ocorrido dia 3 de setembro, decidiu acatar a demão da PROGEP e 

encaminhou o processo para ser apresentado ao Conselho do Campus An an 1ndeua. Após análise 
e discussões, o Conselho do Campus decidiu por unanimidade que o prof. Rom ulo Luiz Oliveira 

tome ciência do parecer da Faculdade e se manifeste no prazo de 20 dias e posterior 
encaminhamento da decisão à PROGEP.O Conselho concordou com a med ida por unanimidade. 

11. Planejamento e distribuição das salas do novo prédio: O técnico-adm inistrativo Jean 

Albuquerque fez uma breve explanação quanto a distribuição das salas ad ministrativas e 

acadêmica. Informou que a Coordenação do Campus, bem como a Divisão de Obras 

Infraestrutura e Serviços {01OS/CPGA) estão priorizando as salas de au la e laborató r ios para qu~ 

o semestre acadêmico não seja prejudicado. A previsão para a conclusão das obras 

administrativas é a segu nda quinzena de novembro. Na oportunidade, o prof Franciva ldo Nun es 

pediu compreensão de t odos e agradeceu à equipe da Coordenação de Planeiamento, Gestão e 

Avaliação.' através da 0 1OS/CGPA pelo empenho na celeridade das obras 12. o que houver:~ 

Nada mais havendo a tratar, o Prof. li sson Ri s deu por encerrada a reun ao J S onze horas e . ----_' ' r~il .\f,v,<~ 

( 
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180 dez minutos, agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláud ia Virginia de Oliveira 

181 Santiago, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de lida, será assi nada por quem 

182 de direito. 

Ananindeua, 20 de setembro de 2019. 

Prof. Dr. Francivaldo Alves flJu ~ ......... ....... . .......................... ...... ...... ...... ...................... . 

Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva .. ........... ... . ~ .·~ .. ·n·· .................... ......... .. ....... .... .. ..... .. .... .. .. .. 
Prof. Dr. Daniel José Uma de Sousa ········· ··f ~·'--~·"é.'........ ..... .... . .... ....... , ... ... . . .... . 

Profª . Drª Verônica Scarpini Candido ..... .......... .... ................ ... ....... .. .... .... .. .. .. ... .. ....... ... ...... ... ... .... . . 

Prof. Dr. Adilson Junior lshihara Brito ..... ......... ....... .. .. .. .. ... .......... ..... ....... ..... .. ........... .. .. ....... ... ....... . 

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

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

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

iJ r: " ~ 
Profª Drª Roseane de Lima Silva .... ~~ .. .. k .. A:n1 .. ~-../ .. .. . ~ .. .. ...... ~ .................. . 
Prof. MSc. Antonio da Costa Gomes .... ~ ~.$..C<di...~ .. ......... .... .. .. ....... ........ . 

Profª . Drª . Sime1a de Nazaré Lopes~ ./ ".'0.' .. ':':-"~> ... &.:-... ::V\.:<:~ ... ¼-:<Y.r .................. .. .. .... .. .. 
...._ _ _.., 

Profª . MSc. Janes Kened Rodrigues dos ;ª1ºs .. .. .. ................ .... .. ..... .. .. .... .. .. ... .. .. ..... .... ... ... .. ....... . 

Prof Dr Vicente Ferrer Pureza Aleixo .... Li.M.~ .. ... .. .. .. .. .... .. .. ..... ... .. ................... ... .. .. 
Erik André de Nazaré Pires ............................ .. ..... .... .... ...... ... ............ .. .. .. ...... ....... ... ........ .. ........ .. .. .. 
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Jean da Silva de Albuquerque.. .. ~-~"." .. .. .... . ~ .. .. .. à.1.X:P: .... . <:=.-: ·.~ ... ,_. ,P.~('.:(~~tfy't~:'V .. .................. .... . 

Josué Muniz Costa ... ... ........... ....... ............... ...... ......... .......... .......... .... ... ... .. ...... ..... ... ..... .... .... .... ..... . 

Nubia Alfaia Conceição .. .... .. ..................... .... .... ...... .. --r.- ....... . ...... . .. .. ....... . .. .... .. .. ... .. .. . ............. .. .. .. 
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