UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE
ANANINDEUA – ANO 2020 - REALIZADA NO DIA 02 DE
JULHO DE 2020.
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Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quinze horas, foi realizada a quarta
reunião ordinária do ano de 2020, de forma remota, 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. 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, Vice-Diretor da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Prof. Dr.
Adilson Junior Ishihara Brito, Diretor da Faculdade de História; Profª. Drª. Luciana Martins
Freire, Diretora da Faculdade de Geografia; Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, Diretor da
Faculdade de Química; Profª. Drª. Luciana Pereira Gonzalez Ferreira, Diretora da Faculdade
de Física; Prof. Dr. José do Espírito Santo Dias Junior, Coordenador do Mestrado
Profissional em Ensino de História; Prof. Dr. Marcos Benedito Caldas Costa, representante
docente da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. MSc. Antonio da Costa Gomes,
representante docente da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Profª. Drª.
Erneida Coelho de Araújo, representante docente da Faculdade de Geografia; Profª Drª.
Janes Kened Rodrigues dos Santos, representante docente da Faculdade de Química; Prof.
Dr. Vicente Ferrer Pureza Aleixo, representante docente da Faculdade de Física; o
representante técnico-administrativo Erik André de Nazaré Pires; a representante discente
Izabel Nahum Dias; e os ouvintes Cristian Correa da Paixão, Edinaldo José de Souza Cunha,
Aureliano da Silva Guedes, Klycia de Souza Vilhena, Fagner Sales, Carlos Alberto Brito da
Silva Junior, Bruna Gonçalves. 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 a Biblioteca Benedicto Monteiro elaborou o
Plano de reabertura das atividades, levando em consideração o modelo enviado pela
Comissão Brasileira de Bibliotecas. O prof. Adilson Brito informou que a Faculdade de
História está concluindo o I Circuitos de Pesquisa e Ensino de História e destacou a baixa
participação dos discentes devido a exclusão digital por eles sofrida neste momento
pandêmico. Ainda com a palavra, o prof. Adilson Brito informou que o Núcleo de História
foi contemplado no Edital PIBID 2020 e ressaltou a redução do número de bolsas ofertadas
por Núcleo. Na oportunidade, o prof. Alcy Favacho informou que o Núcleo de Química e
Física também foi contemplado pelo Edital PIBID, destacou também a diminuição no

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

número de bolsas e informou que logo será lançado o edital para seleção de bolsistas. A
profª Erneida Coelho informou que os representantes do Centro Acadêmico de Geografia
emitiram uma Nota de Posicionamento no qual se manifestam de forma contrária à
implementação de disciplinas em regime remoto durante o período de isolamento social.
Informou que a posição do Centro Acadêmico se baseou em consulta realizada aos
discentes do Curso de Geografia, que teve como finalidade verificar as condições de
acesso e os posicionamentos dos discentes a respeito das atividades remotas. Os
resultados mostram que a maioria dos discentes não possui condições favoráveis de
acesso à internet e não concordam com a prática de atividades remotas. O prof. Daniel
Lima apresentou a nova coordenação do Centro Acadêmico de Ciência e Tecnologia, tendo
como Presidente a discente Vitória Beatriz da Silva Wanzeler e como vice-presidente a
discente Mellani Vitória de Farias Jucá. O prof. Cristhian Paixão informou que a Faculdade
de Ciência e Tecnologia está participando da Comissão Organizadora do I Congresso
Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, que ocorrerá no período de 31 de
agosto a 04 de setembro, representando a Universidade Federal do Pará. O evento reunirá
diversas Instituições de Ensino Superior que possuem cursos interdisciplinares em Ciência
e Tecnologia. A técnica-administrativa Klycia Vilhena informou que as inscrições para o
Auxílio Alimentação Emergencial/2020 estão abertas até o dia 10 de julho do corrente
ano. Informou ainda que a DAEST permanece fazendo atendimento de forma remota e
que a técnica-administrativa Simone Santos está realizando análise de processos
referentes ao Auxílio Permanência. O prof. José Dias informou que o PROFHIST está se
reorganizando para a realização de atividades remotas e que, inclusive, está promovendo
um Ciclo de Debates nesta modalidade. Informou, ainda, que a turma que ingressou no
ano de 2018, iniciará as defesas das dissertações a partir de agosto, com previsão de que
todas as defesas sejam findadas até dezembro deste ano. Por fim, informou que a turma
que ingressou no ano de 2019, iniciará a defesa das Qualificações de suas Dissertações
também no próximo mês de agosto. A discente Izabel Dias esclareceu que o Centro
Acadêmico de Geografia sempre se faz presente nas reuniões do Conselho e incentiva os
demais Centros Acadêmicos para que também participem das reuniões, visto que
reconhecem a importância das mesmas para as tomadas de decisões. O prof. Marcos
Costa informou que no mês de junho início a programação do Webnário de Nivelamento
de Aprendizagem, organizado pela equipe do PCNA, e que há um grande número de
participantes. Informou ainda que está elaborando um estudo junto com a
Superintendência de Assistência Estudantil e identificou que os discentes que mais
necessitam de apoio tecnológico são os que são assistidos pela SAEST/UFPA. O prof.
Francivaldo Nunes informou que nos dias 29 e 30 de junho do corrente ano, aconteceu a
consulta à Comunidade Universitária para a escolha do Reitor e Vice-reitor referente ao
quadriênio 2020-2024 na qual os professores Emmanuel Zagury Tourinho e Gilmar Pereira
da Silva obtiveram 88,6% dos votos válidos e aproveitou a oportunidade para exaltar a
democracia. Informou que o CIAC, em parceria com a SAEST está realizando estudo para
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identificar o nível de inclusão digital dos alunos da UFPA. Por fim, saudou aos novos
representantes do Centro Acadêmico de Ciência e Tecnologia. O prof. Alisson Rios
parabenizou a chapa vencedora referente à escolha do Reitor e Vice-reitor e também
exaltou a democracia Universitária. Aproveitou a oportunidade para agradecer aos visíveis
esforços que a comunidade universitária do Campus de Ananindeua tem realizado para
manter as atividades acadêmicas e administrativas, mesmo em tempo de pandemia. Por
fim, informou que o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais
está realizando Webnários com o objetivo de promover a disseminação da ciência na
região amazônica, informar a comunidade acadêmica e o público em geral sobre as
pesquisas e as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, além de contribuir para a
divulgação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. 02Projetos de Pesquisa/Extensão/Ensino: O Prof. Alisson Rios 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- “O Uso
de Cartografia Tátil para o ensino de Geografia Física na Educação Básica”: Projeto de
Extensão coordenado pela docente Luciana Martins Freire, sem alocação de Carga Horária,
pelo período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021, com a colaboração do
docente Lucio Correia Miranda, com alocação de quatro horas de carga horária semanal e
da técnica-administrativa Itatiara Santos Lima, com alocação de dez horas de carga horária
semanal, pelo mesmo período. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por
unanimidade. 2.2- “Expansão Urbana sobre as áreas verdes no Município de Ananindeua:
uma análise espaço-temporal sobre a perspectiva de imagens de satélites”: Projeto de
Extensão coordenado pela docente Luciana Martins Freire, sem alocação de Carga Horária,
pelo período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021, com a colaboração do
docente Lucio Correia Miranda, sem alocação de carga horária, pelo mesmo período. Após
análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.3- “Aplicação dos
Conceitos da Nanotecnologia para Comunidade Educacional no Município de
Ananindeua”: Projeto de Extensão coordenado pelo docente Vicente Ferrer Pureza Aleixo,
com alocação de dez horas de Carga Horária, pelo período de01 de agosto de 2020 a 31 de
julho de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.4“Sala de Aula Virtual em História com estratégia de ensino e aprendizagem em
comunidade”: Projeto de Extensão coordenado pelo docente Francivaldo Alves Nunes,
com alocação de dez horas de Carga Horária, pelo período de 01 de agosto de 2020 a 31
de julho de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.5“Docência on line e produção de videoaulas na formação de professores”: Projeto de
Extensão coordenado pelo docente Francivaldo Alves Nunes, com alocação de dez horas
de Carga Horária, pelo período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. Após
análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.6- “Desenvolvimento de
Templates baseado em Design Thinking e Design Educacional para o Ensino de
Programação na modalidade EAD”: Projeto de Extensão coordenado pela docente
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Danielle Costa Carrara Couto, sem alocação de Carga Horária, pelo período de 01 de
agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado
por unanimidade. 2.7 - “Integralizando conhecimentos em Matemática Básica no
município de Ananindeua-PA”: Projeto de Extensão coordenado pelo docente Rômulo
Luiz Oliveira da Silva, com alocação de dez horas de Carga Horária, pelo período de 01 de
agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado
por unanimidade. 2.8- “Territórios e paisagens litorâneas: mapeamento da supressão dos
bosques de manguezais da fachada atlântica da costa paraense”: Projeto de Pesquisa
coordenado pelo docente Paulo Alves de Melo, com alocação de dez horas de Carga
Horária pelo período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2022. Cm a colaboração
dos docentes Lúcio Correia Miranda, Estevão José da Silva Barbosa e Paulo Celso Santiago
Bittencourt; e da técnica-administrativa Kellem Cristina Prestes de Melo, todos sem
alocação de Carga Horaria, pelo mesmo período. Após análise, o projeto de pesquisa foi
aprovado por unanimidade. 2. Homologação da Direção da Faculdade de Química: O prof.
Francivaldo Nunes informou que o mandato da atual direção da Faculdade de Química,
composta pelos docentes Alcy Favacho Ribeiro e Fábio Cardoso Borges, diretor e vicediretor, respectivamente, findará em 18 de julho de 2020. Com a palavra, o prof. Alcy
Favacho informou que foi realizada a reunião de colegiado da referida Faculdade, na qual
ficou a atual gestão foi reeleita e permanecerá na função pelo período de dois anos, a
contar de 19 de julho de 2020. Após análise, o Conselho homologou a decisão da
Faculdade de Química por unanimidade. 3. Barreiras Epidemiológicas ao Coronavirus
Aplicadas ao Campus de Ananindeua: O prof. Alisson Rios iniciou este ponto informando
que ainda não há data para retorno das atividades administrativas e acadêmicas no
Campus de Ananindeua, pois depende de decisões emanadas pelas autoridades sanitárias
e pelo Conselho Superior da UFPA. Ressaltou que o Campus não possui competência para
deliberar sobre datas de retorno às atividades presenciais. A expectativa é que se realizem
reuniões para buscar instruir da melhor forma possível a comunidade universitária para
que o retorno se faça em cenários minimamente seguros para a condução das atividades
locais. Com a palavra, o prof. Francivaldo Nunes ressaltou que o momento é de enorme
gravidade para a saúde e segurança da população e requer de todos os frequentadores da
Universidade estejam atentos à todas as condições que possam representar riscos
sanitários. Neste sentido, e seguindo as orientações da Pró-reitoria de Graduação que
indicou um possível retornos das atividades acadêmicas de forma híbrida, apresentou o
documento de orientação intitulado “Barreiras Epidemiológicas ao Coronavírus Aplicadas
ao Campus de Ananindeua da UFPA”, encaminhado aos Conselheiro por email, elaborado
internamente, no qual se propõe a sistematização algumas ações associadas ao
enfrentamento da pandemia da COVID-19. Na oportunidade, destacou que este é o início
um estudo, planejamento e execução de ações integradas de acompanhamento,
conscientização, prevenção da doença, assim como planejar uma possível retomadas de
atividades acadêmicas e administrativas diante de um novo normal. Neste momento, o
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prof. Francivaldo Nunes passou a palavra ao docente Aureliano Guedes, que colaborou
com a produção do referido documento. O prof. Aureliano Guedes destacou que as
orientações contidas neste documento estão em consonância com a Organização Mundial
da Saúde, Ministério da Saúde e pela Universidade Federal do Pará, através do Grupo de
Trabalho sobre o Novo Coronavirus. Destacou que o documento apresentado, contém
orientações gerais que se baseiam no distanciamento social e medidas de higiene pessoal
e ambiental, minimizando a disseminação do novo coronavírus e riscos de contaminação
nos ambientes coletivos ou naqueles em que haja trânsito regular de pessoas. 4. O que
ocorrer: Nada mais havendo a tratar, o Prof. Francivaldo Nunes deu por encerrada a
reunião às dezoito horas, agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia
Virginia de Oliveira Santiago, Secretária Executiva, redigi a presente ata que, depois de
lida, será assinada por quem de direito.

Ananindeua, 02 de julho de 2020.
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