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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA –
ANO 2020 - REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2020.
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Aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas , foi realizada na sala de aula
407, a segunda reunião ordinária do ano de 2020, 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. Alisson Clay Rios da Silva, Vice Coordenador do Campus Universitário de
Ananindeua; prof. Dr. Deibson Silva da Costa; Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais;
Prof. Dr. Daniel José Lima de Sousa, Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia; Prof. Dr.
Marcelo Augusto machado Vasconcelos suplente da direção da Faculdade de Tecnologia em
Geoprocessamento; Prof. Dr. Adilson Junior Ishihara Brito, Diretor da Faculdade de História; Prof.
Dr. Alcy Favacho Ribeiro, Diretor da Faculdade de Química; Prof. Drª. Luciana Pereira Gonzalez,
suplente da direção da Faculdade de Física; Prof. Dr. Marcos Benedito Caldas Costa,
representante docente da Faculdade de Engenharia de Materiais; Profª Dr. Luciana Martins
Freire, Diretora da faculdade de Geografia; Prof. Dr. Wesley Garcia Ribeiro, representante
docente da Faculdade de História; Prof. Dr. José do Espirito Santo Dias Júnior Coordenador do
PROFHIST; Profª. Drª. Lorena Gomes Corumbá, suplente representante docente da Faculdade de
Químicas, representante técnico-administrativos Erik André de Nazaré Pires. Com a palavra, o
Prof. Alisson Clay iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes justificando a ausência do
prof. Francivaldo Nunes que está em viagem e da técnica administrativa, Secretaria Executiva,
Claudia Virgínia de Oliveira Santiago está com atestado de licença saúde. Assim, abriu o primeiro
ponto de pauta: 01- Informes: O técnico-administrativo Erik Pires informou que ministrará o
segundo minicurso de capacitação deste ano no dia 23/03/2020 com o treinamento denominado
Apresentação dos serviços da biblioteca monteiro e do Sistema de Biblioteca da UFPA que
ocorrerá no Laboratório de Informática do Campus de Ananindeua. Na oportunidade, informou
que o prazo para entrega da lista de pedidos para aquisição de livros em 2020 termina no dia
31/03/2020. Destacou que até o momento somente as faculdades História, Química e Engenharia
de Materiais entregaram as solicitações. Em seguida, o prof. Adilson deu destaque ao momento
da recepção dos calouros parabenizando a Biblioteca, DAEST-Divisão de Assistência Estudantil e a
direção das faculdades com palestras informativas sobre mercado de trabalho para os alunos
ingressantes na UFPA. Destacou ainda que o novo formato adotado possibilitou maior interação
e absorção de informações úteis para os alunos e propõe que que seja adotado o mesmo
formato nos próximos eventos de recepção de calouros. O prof. José Junior mencionou a aula
Magna ministrada pelo Prof. Prof. Dr. Fernando Seffner (UFRGS) com o tema conferência. “Das
muitas conexões entre o ensino de História e fortalecimento da democracia no cenário político e
educacional contemporâneo” dizendo sobre o sucesso da palestra com excelente receptividade
por parte dos calouros. O Prof. Deibson Silva, informou que a- A programação de recepção dos
calouros da FEMat foi realizada no campus Ananindeua (Colégio Intelectual), mas também os
calouros da FEMat participaram do trote ecológico no Icuí, com participação significativa dos
calouros chegando a 80% em relação ao número de alunos ingressante na faculdade. Na
continuidade dos informes, o Prof. Daniel Lima informou que está viabilizando a reativação do
centro acadêmico de Ciência e Tecnologia informando que está em tramitação o processo, onde
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acredita que com a finalização será uma oportunidade dos alunos buscarem seus direitos que
será relevante com benefícios aos alunos assim como a melhoria da gestão administrativa e
acadêmica. Indagou sobre a importância de aquisição do cabo URJ utilizado na conexão de
aparelhos de TV/DVD, lembrado que apesar de ser um gasto, mas é de fundamental importância
para funcionar os aparelhos eletrônicos. Relata ainda que recentemente fez uma verificação nas
salas de aula antes de sair do colégio e constatou que a maioria das centrais estavam sem aulas
mas os aparelhos ligados. Sugere assim, que as faculdades adquirem um controle universal que
possa minimizar esses problemas da falta de controle. Já o Prof. Adilson Brito sugere que seja
feito um trabalho de conscientização com todos os Prof.es pois é também de reponsabilidade
dos docentes desligarem os aparelhos no término das aulas e destaca que essa situação se torna
mais complexa nos finais de semana. A Profª Luciana Freire relatou que no período noturno há
dificuldades de viabilizar as aulas devido a falta de apoio logístico de instalação de equipamentos
como datashow e caixas de som além da indisponibilidade de controles para ligar e desligar as
centrais de ar e algumas a existência de algumas cadeiras inadequadas para uso que precisam
com urgência de manutenção. Também sugere que seja disponibilizado um monitor ou bolsista
para dar suporte neste item que acredita ser de grande relevância para atender as demandas
relatadas. Enfatizou ainda sobre a necessidade de melhoria na comunicação sobre as obras que
estão ocorrendo na escola Intelectual e que estejam relacionados aos espaços acadêmicos e
administrativos, além da melhoria em relação ao planejamento das distribuições das salas de
aulas junto as faculdades, e divulgação cm pelo menos uma emana de antecedência, utilizando
meios oficiais. Na continuidade do mesmo assunto, o prof. Marcus Costa destacou que as
questões administrativas relacionadas ao controle das centrais de ar e a falta do desligamento
das luzes se torna pior nos finais de semana devido a falta de servidores ou bolsista para
acompanhar essas demandas. O Prof. Cristhian Paixão acredita que deve ser criado um
mecanismo de controle de recepção e entrega dos controles que identifique os usuários. O Prof.
Deibson Silva reforça sobre a necessidade de melhoria na comunicação sobre as obras que estão
ocorrendo na escola Intelectual e que estejam relacionados aos espaços acadêmicos e
administrativos. O Prof. Allison Rios justificou que as obras ainda estão sendo realizadas e
entregues gradativamente e deve repassar as informações conforme retorno aos gestores do
Colégio Intelectual. Esclarece também quanto aos cabos de informática já foram solicitados
através de processos formalizados, mas não chegaram no Campus. Em relação aos controles,
enfatiza que os mesmos foram disponibilizados para cada sala mas é um problema que ainda
permanece devido a diversos fatores mas afirma que será criado uma nova logística de controle a
fim de minimizar esses problemas. Quanto a parte elétrica o Vice Coordenador diz que deverá
solicitar uma reunião com o Diretor do colégio Intelectual comunicando que não é possível que
seja feito o desligamento por completo nos andares após as aulas devido a existência de
laboratórios que necessitam de uma climatização permanente. Em relação as cadeiras sem
parafusos e inadequadas para uso mencionou que este problema, muitas vezes começa pelo mau
uso das cadeiras pelos próprios alunos que não se esforçam para manter o patrimônio
conservado. Quanto a distribuição das salas há um planejamento, mas que infelizmente há
mudanças repentinas devido as obras que ainda estão acontecendo na escola. A assistência para
a logística de apoio aos Prof.es nas salas e aula, há um bolsista selecionado exclusivamente para
dar este apoio e não entende a razão de não estar funcionando adequadamente este apoio.
Informou que vai perguntar ao coordenador da CPGA a razão dos problemas. Continuando, o
Vice Coordenador informa que as formaturas das faculdades de Engenharia de Materiais, Ciência
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e Tecnologia, Geoprocessamento, Física e Química representa em média 53 alunos mas que
existe somente 33 alunos aptos. Devido ao número pequeno de alunos a Direção propôs que a
formatura seja feita no próprio auditório do colégio Intelectual, mas os alunos não aceitaram
alegando ser um espaço inadequado no aspecto visual. Informa também que os alunos
aproveitaram a visita do Reitor no Campus de Ananindeua e solicitaram a realização do evento
em Belém, Campus Guamá. A confirmação da data ainda está indefinida devido aos
agendamentos do Centro de Eventos Benedito Nunes-UFPA mas a Coordenação se posiciona
contrário a decisão por achar que isso deverá abrir precedente para outras turmas e que seria
importante trabalharmos com os recursos disponíveis que o Campus tem no momento. O Prof.
Ferraz enfatiza que é necessário que essas questões sejam feitas de maneira conjunta e não
isolada. Relata que somente a lista dos concluintes foi solicitada pela servidora Nathalia Maciel e
não houve comunicação oficial de mudança de data ou local. O Prof. Alisson Rios diz que a
servidora Nathalia Maciel solicita que os diretores das faculdades repassem as possíveis datas da
formatura e o número de alunos aptos para ser refeito o planejamento do evento. O docente
Daniel Lima entende que é preciso de fato analisar com bastante critérios o auditório
disponibilizado pelo colégio Intelectual pois nem saída de emergência tem. O Prof. Alisson Rioms
informou que a coordenação do auditório Campus Belém está refazendo o cronograma de datas
e deverá informar novamente a disponibilidade de outras datas. 2. Projetos de
Pesquisa/Extensão/Ensino: O Prof. Allison procedeu a leitura de apresentação dos projetos de
ensino, pesquisa e extensão, com seus respectivo títulos e coordenadores, para apreciação. Os
seguintes projetos foram apresentados: 2.1 “Iniciação Científica na Educação Básica”: Projeto
de Extensão coordenado pelo docente Cristhian Corrêa da Paixão sem alocação de Carga Horária
pelo período de 12 de março de 2020 a doze de março de 2022. Após análise, o projeto de
extensão foi aprovado por unanimidade. 2.2 “Processos de Formação Docente: ações de ensinoaprendizagem em História: Projeto de Extensão coordenado pela docente Simeia de Nazaré
Lopes sem alocação de carga horária pelo período de 29 de fevereiro de 2020 a 01 de março de
2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade 2.3- “ Mercado de
Crédito na Capitania 1780-1810” Projeto de Extensão coordenado pela docente Simeia de
Nazaré Lopes sem alocação de carga horária pelo período de 29 de fevereiro de 2020 a 01 de
março de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade.2.4- Sistema
Nacional de Avaliação e os PCN´S: as abordagens étnico-raciais nas provas do SAEB, ENEM e
ENEM (2008-2015) ”: Projeto de Pesquisa, com alocação de 20h de carga horária coordenado
pela docente Simeia de Nazaré Lopes pelo período de 29 de fevereiro de 2020 a 01 de março de
2021. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.5- “Teoria e
Metodologia da História”: Projeto de Monitoria sem alocação de carga horária coordenado pela
docente Simeia de Nazaré Lopes sem alocação de carga horária pelo período de 29de fevereiro
de 2020 a 01 de março de 2021. Após análise, o projeto de monitoria foi aprovado por
unanimidade 2.6 “Uma Cartografia da Cidade: memórias, história e natureza”: Projeto de
Extensão coordenado pelo docente Estevão José da Silva Barbosa sem alocação de carga horária
pelo período de 01 de março de 2020 a 01 de março de 2021. Após análise, o projeto de extensão
foi aprovado por unanimidade 2.7 “A natureza nos relatos de viagem”: Projeto de Pesquisa
coordenado pelo docente Wesley oliveira Kettle com alocação de 20h de carga horária pelo
período de 01 de abril de 2020 a 01 de abril de 2021 com a colaboração do docente Estevão José
da Silva Barbosa sem carga horaria. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por
unanimidade 2.8 “Historix: Recursos digitais para o ensino de história: Projeto de Extensão sem
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alocação de carga horária coordenado pelo docente Wesley oliveira Kettle pelo período de 19 de
março de 2020 a 01 de abril de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por
unanimidade 2.9 “Memorial Cesar Moraes Leite: acervo documental digital de 1964 a 1984 no
Pará”: Projeto de Pesquisa sem alocação de carga horária, coordenado pela docente Edilza Joana
Oliveira Fontes pelo período 01 de fevereiro de 2020 a 01 de fevereiro de 2022. Após análise, o
projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade 2.10“A Cidade entre Poetas e Meliantes:
imprensa e intelectuais na cidade de Belém de meados do século XX”: Projeto de Pesquisa com
alocação de 20hs de carga horária coordenado pelo docente Wesley Garcia Ribeiro pelo período
de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado
por unanimidade 2.11 ”Contrabando luso-espanhol nas fronteiras amazônicas: América
Portuguesa, Audiência de Quito e Vice-Reino do Peru (segunda metade do século XVIII)”:
Projeto de Pesquisa com alocação de 20h de carga horária, coordenado pelo docente Carlos
Alberto Brito da Silva Junior pelo período de 29 de fevereiro de 2020 a 01 de março de 2021.
Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade 2.12"Onde está Tereza?
invisibilidade, violência contra a mulher e ensino de História e patrimônio" Projeto de Pesquisa
com 20hs de carga horária, coordenado pela docente Anna Maria laves Linhares pelo período de
01 de março de 2020 a 30 de março de 2021. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado
por unanimidade. 2.13“Práticas criativas de Química no laboratório multidisciplinar: da
Universidade para a Escola”: Projeto de Monitoria com alocação de 10h de carga horária,
coordenado pela docente Janes Kened Rodrigues dos Santos pelo período de 01 de abril de 2020
a 31 de janeiro de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade
2.14“Desafios e Curiosidades Matemáticas e o Ensino Básico”: Projeto de Extensão com
alocação 10hs de carga horária, coordenado pelo docente Antônio da Costa Gomes pelo período
de 01 de março de 2020 a 01 de março de 2021 e 5hs de carga horária ao Vice coordenador do
projeto, o docente Rômulo Luiz Oliveira da Silva. Após análise, o projeto de extensão foi
aprovado por unanimidade.2.15“Métodos Matemáticos para Engenharia via software livre
Maxima”: Projeto de Monitoria com 10hs de carga horária, coordenado pelo docente Marcos
Benedito Caldas Costa e 5hs de carga horária a Vice coordenadora docente Roseane de Lima
Silva pelo período de 01 de março de 2020 a 31 de novembro de2020. Após análise, o projeto de
extensão foi aprovado por unanimidade. 2.16 "Prática Interdisciplinar de Monitoria da
Disciplina Sociedade & Território nas Geotecnologias da Faculdade Tecnológica em
Geoprocessamento/Campus-Ananindeua-PA.": Projeto de monitoria sem alocação de carga
horaria coordenado pelo docente Marcelo Augusto Machado Vasconcelos pelo período de 01 de
abril de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Após análise, o projeto de monitoria foi aprovado por
unanimidade.2.17“Estratégias didáticas inclusivas para o ensino de ciências exatas.”: Projeto de
Monitoria sem alocação de carga horaria coordenado pela docente Luciana Pereira Gonzales pelo
período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 2021. Após análise, o projeto de monitoria foi
aprovado por unanimidade.2.19“Laboratório Itinerante de experimentos de baixo custo LIEBAC.: Projeto de Extensão com 10hs de carga horária coordenado pela docente Luciana
Pereira Gonzales pelo período de 15 de março de 2020 a 15 de setembro de 2021. Após análise, o
projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.20“Desenvolvimento de tecnologia
assistiva com o uso de arduíno” Projeto de Pesquisa com 10hs de carga horária coordenado pela
docente Luciana Pereira Gonzales pelo período de 15 de março de 2020 a 14 de março de 20121.
Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.21“A Utilização da
Cartografia no Ensino de História da Amazônia: balanço da produção bibliográfica escolar e
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elaboração de materiais didáticos”: O prof. Alisson Rios apresentou o relatório final do projeto
de pesquisa do curso em epígrafe coordenado pela docente Carlos Augusto de Castro Bastos.
Após análise, o relatório final do projeto foi aprovado por unanimidade.2.22“História e a
educação ambiental nas escolas de Ananindeua”: O prof. Alisson Rios apresentou o relatório
final do projeto de pesquisa do curso em epígrafe coordenado pela docente Wesley Oliveira
Kettle. Após análise, o relatório final do projeto foi aprovado por unanimidade. “Memorial César
Moraes Leite: acervo documental digital de 1964 a 1984 no Pará.”: O prof. Alisson Rios
apresentou o relatório final do projeto de pesquisa do curso em epígrafe coordenado pela
docente Edilza Joana Oliveira Fontes. Após análise, o relatório final do projeto foi aprovado por
unanimidade.3. Progressão funcional: O Prof. Alisson Rios apresentou a progressão funcional do
seguinte docente: 3.1 Antônio da Costa Gomes procedeu a leitura do parecer referente a
progressão funcional por interstício do servidor em epígrafe elaborado pela comissão formada pelos
docentes Francivaldo Alves Nunes, Paulo Celso Santiago Bittencourt e Marcos Benedito Caldas
Costa, sob a presidência do primeiro, no qual foi favorável para a Progressão do referido docente
que passará da Classe C, Nível 2, para Classe C, Nível 3, denominação Adjunto, compreendendo o
Interstício de 13 de abril de 2018 a 13 de abril de 2020. Após análise, o Conselho homologou o
parecer da Comissão por unanimidade. 4. Aprovação do novo Projeto Pedagógico de Engenharia
de Materiais 2019. O Prof. Deibson Silva da Costa informou sobre a aprovação do Projeto
Pedagógico de Engenharia de Materiais ocorrido na 2ª reunião ordinária do curso em epigrafe
destacando que foi obtido dentro de um esforço conjunto desde 2019 com vários ajustes nos
trâmites burocráticos e agradece ao docente Alacid Neves pelas contribuições na finalização do
processo de aprovação. Após analise o conselho homologou a provação por unanimidade.5.
Nomeação do Vice-Diretor da Faculdade de Geografia - Prof. Dr. Jovenildo Cardoso Rodrigues:
Com a palavra, a profª. Luciana Freire informou que em reunião do Colegiado da Faculdade de
Geografia foi nomeado a Vice-Diretor da Faculdade de Geografia, o Prof. Jovenildo Cardoso
Rodrigues que substitui o docente Enilson da Silva Souza que deixa função a pedido. 6.
Representantes Docentes da Faculdade de Geografia: Titular - Profa. Dra. Erneida Coelho de
Araújo, Suplente - prof. Dr. Aluísio Fernandes da Silva Júnior" Com a palavra, a profª. Luciana
Freire informou que, em reunião do Colegiado da Faculdade Geografia decidiu que a
representação docente da referida Faculdade no Conselho Universitário de Ananindeua será
exercida pela docente profª Erneida Coelho de Araújo passa de suplente para titular e o Prof.
Aluísio Fernandes da Silva Junior como suplente, pelo período de dois anos a contar de março de
2020. Após análise, o Conselho homologou a decisão da Faculdade por unanimidade. 7
“Coordenação de estágio supervisionado da faculdade de Engenharia de Materiais para o Prof.
Edemarino Hildebrando no período de março/2020 a março/2022.” Com a palavra o Prof.
Deibson Silva informou que o colegiado da Faculdade de Engenharia de Materiais escolheu o
Prof. Edemarino Hildebrando como novo Coordenador de Estágio da referida faculdade pelo
período de 2 anos a contar de 12 de março de 2020. O Conselho aprovou a escolha por
unanimidade. 8. “Aprovaçao de Comissão de Avaliação de progressão funcional do docente
Alacid do socorro Siqueira Neves” O prof. Alisson Rios solicitou a nomeação de uma comissão
de Avaliação de Progressão Funcional por interstício de agosto de 2016 a agosto de 2018 da
classe B, nível 2 para a classe C, nível. Após análises, ficou decidido que a comissão será formada
pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Silvio Bispo Pereira Gonzalez, sob a presidência do
primeiro. 9. O que ocorrer: O prof. Alisson Rios informou que a docente Janes Kened Rodrigues
defendeu sua Tese de Doutorado neste ano de 2020. Destaca que é mais um título que fortalece
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o quadro de Prof.es do Campus de Ananindeua e isso também o deixa muito feliz pela
possibilidade da servidora trilhar novos caminhos profissionais. Nada mais havendo a tratar, o
Prof. Alisson Rios deu por encerrada a reunião às onze horas e quarenta e cinco minutos,
agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Reinaldo José Vidal de Lima, redigi a
presente ata que, depois de lida, será assinada por quem de direito.

Ananindeua, 12 de março de 2020.
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