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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA - ANO 2021 - REALIZADA NO DIA 11 DE
MARÇO DE 2021.
Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada a
segunda reunião ordinária do ano de 2021, de forma remota, presidida pelo Coordenador do
Campus Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, com os representantes
docentes, discentes e técnico-administrativos do Conselho Deliberativo do Campus de
Ananindeua, listados a seguir: Profª. Drª. Luciana Pereira Gonzalez Ferreira,
Vice-Coordenadora do Campus; 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. Paulo Alves de Melo, Diretor da Faculdade de Tecnologia em
Geoprocessamento; Profª. Drª. Simeia de Nazaré Lopes, Diretora Pró-Tempore da Faculdade
de História; Prof. Dr. Jovenildo Cardoso Rodrigues, Vice-Diretor da Faculdade de Geografia;
Prof. Dr. Fábio Cardoso Borges, Diretor da Faculdade de Química; Profª. Drª. Shirsley Joany
dos Santos Silva, Vice-Diretora da Faculdade de Física; Prof. Dr. José do Espírito Santo Dias
Junior, Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de História; Prof. Dr. Edinaldo José
de Sousa Cunha, representante docente suplente da Faculdade de Engenharia de Materiais;
Prof. Dr. Wesley Garcia Ribeiro Silva, representante docente da Faculdade de História; Profª.
Drª. Erneida Coelho de Araújo, representante docente da Faculdade de Geografia; Profª. Drª.
Darlene Teixeira Ferreira, representante docente a Faculdade de Física; Prof. Dr. Alisson Clay
Rios da Silva, representante docente do Mestrado Acadêmico em Ciência e Engenharia de
Materiais - PPGCEM; Rodrigo César da Costa Sousa, o Coordenador da CPGA; o
representante técnico-administrativo, Josué Muniz Costa; os representantes discentes Maria
Eduarda Pacheco de Lima, Ronalth Ferreira Lopes, Jameson Santos da Silva, e Samuel Leal
Coutinho e Ketlen Nascimento. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro iniciou a reunião dando
boas-vindas aos presentes e manifestando solidariedade aos colegas do Campus que se
encontram em estado de enfermidade devido à COVID-19. Logo depois, ele abriu o primeiro
ponto de pauta: 01- Informes: O Prof. Alcy Ribeiro informou mudanças na lotação de alguns
servidores em subunidades no Campus, e apresentou ao Conselho a servidora Nathalia Maciel
Nogueira como a nova Secretária Executiva da Coordenação e que ficará responsável pelo
registro das reuniões do Conselho do Campus, ao passo que a servidora Cláudia Virgínia de
Oliveira Santiago, que exercia esta função anteriormente, foi direcionada, a pedido, para a
Secretaria do Programa de Pós-Graduação e Ciência e Engenharia de Materiais. O
Coordenador informou ainda sobre a mudança na Direção da Biblioteca Benedicto Monteiro,
em que o Bibliotecário Erik André de Nazaré Pires deixou, a pedido, a função de diretor. Na
oportunidade, relembrou a todos que o servidor Rodrigo César da Costa Sousa assumiu a
Coordenadoria de Planejamento, Gestão e Avaliação, o qual foi apreciado e homologado na 1ª.
Reunião do Conselho de 2021, ainda na gestão pró-tempore. O Prof. Alcy Ribeiro informou que
as demais mudanças de lotação de servidores que ocorrerem serão informadas em outro
momento oportuno, com as devidas apresentações formais. Ele também informou que irá
marcar uma reunião com os diretores para definir assuntos relacionados a infraestrutura, lógica

e pontos de internet. Na sequência o Coordenador passou a palavra para o representante
discente da Faculdade de Física, Jameson da Silva que informou sobre a realização do
Webnário de Tecnologias Educacionais em Física pela Faculdade de Física, no próximo dia
doze de março, com carga horária de participação. Na sequência, com a palavra, o Prof.
Jovenildo Rodrigues informou que o aluno da Faculdade de Geografia, Rodrigo Luciano
Macedo Machado foi contemplado com uma bolsa Santander para fazer intercâmbio
internacional na Universidade de Coimbra, e na oportunidade manifestou agradecimento pelo
apoio da Reitoria com ajuda de custo e o apoio do Campus de Ananindeua dado ao aluno. Em
seguida, o Prof. Carlos Brito reforçou o pronunciamento do discente Jameson da Silva sobre a
divulgação do Webnário de Tecnologias Educacionais, explicando a sua importância, e
informando que o flyer do evento está disponível no Facebook da Faculdade de Física. Logo
após, o Prof. Alisson informou que o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de
Materiais foi contemplado, em seu primeiro ano, com quatro bolsas distribuídas entre os alunos
da primeira turma de mestrado conforme o ranqueamento da notas no processo seletivo. Com
a palavra novamente, o Prof. Alcy Ribeiro leu o informe repassado pelo Prof. Wesley Kettle de
que a aluna Victória Murakami realizou a primeira defesa de TCC da Faculdade de História, no
último dia 25 de fevereiro, tratando da história do Parque Ambiental Antônio Danúbio do
município de Ananindeua. Na sequência, o Prof. Daniel Sousa informou que a Faculdade de
Ciência e Tecnologia submeteu dois projetos ao edital do LABINFRA, sendo um pelo curso de
Ciência e Tecnologia e outra pelo curso de Engenharia de Energia, e que devido ao prazo
estendido para submissões, a análise dos projetos deve ter um prazo estendido também. O
Prof. Daniel também informou que já foram emitidas as resoluções, respectivamente, de
aprovação do PPC e de criação do curso de Engenharia de Energia. Com a palavra, o Prof.
Alcy Ribeiro prosseguiu com demais informes, iniciando com a apresentação do novo
conselheiro do Campus, o representante discente do PPGCEM, Avener Gleidson Andrade. Em
seguida, o Coordenador informou sobre a adoção da bandeira vermelha em todos os Campi da
Universidade Federal do Pará, em relação ao estado de emergência pela pandemia de
COVID-19, o que equivale ao lockdown, e que a Coordenação irá divulgar amplamente a
situação com a emissão de uma nota a respeito dela. Na sequência, ele informou que os
assentos dos conselheiros, representantes técnico-administrativos, precisam ser atualizados, e
solicitou que fosse realizada esta atualização. Ainda coma palavra, o Prof. Alcy Ribeiro
informou que foi designada uma comissão de restruturação do Regimento Interno do Campus,
cuja portaria é de março de dois mil e dezenove, cujos membros são Prof. Alisson da Silva,
Prof. Alcy Ribeiro, os técnicos Jânio Casseb, Josué Muniz e Nathalia Nogueira, e acrescentou
que em outra oportunidade gostaria de realizar a atualização dos membros na Comissão,
confirmando as permanências destes ou inclusão de outros, para que os trabalhos possam ser
retomados. O Coordenador informou ainda que também pretende aprovar no Conselho a
formação de uma comissão para a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade do
período 2021-2024, que deverá ser aprovado em uma reunião para este único fim. Ele informou
ainda que gostaria de agendar uma Reunião de Planejamento, com as subunidades, em
especial com as faculdades, para definir estratégias para o presente ano, e solicitou que fosse
avaliado e sugerido um período para esta reunião. Prof. Alcy Ribeiro ainda reforçou que a sala
de vídeo do Campus está disponível para quem quiser gravar aulas remotas, com o suporte do
servidor Josué Costa. Com a palavra, a Prof. Luciana Ferreira informou a intenção da
Coordenação de criar um novo grupo de whatsapp chamado Informes - CANAN onde apenas
os administradores que serão representantes de cada subunidade, poderão fazer postagens, a
fim de facilitar a comunicação. Na sequência, com a palavra, a Secretária Executiva Nathalia
Nogueira informou que no período de atividades remotas, muitos processos deixaram de ser
criados fisicamente e passaram a ser criados apenas de forma eletrônica, e então, foi deixado
no chat o site onde constam os tutoriais para a criação de cada processo específico pelo
sistema SIPAC, sendo que alguns processos são criados pelo próprio servidor interessado no
assunto, e na sequência, ela também informou sobre algumas funcionalidades do sistema
SAGITTA, como o desbloqueio do acesso ao SIGEPE, e que a Secretaria Executiva manterá o
canal de comunicação aberto em caso de qualquer dúvida. Na sequência, o Prof. Alcy Ribeiro
informou que gostaria de acrescentar funcionalidades de demandas de todas as faculdades no

sistema SAGITTA. Em seguida o Coordenador passou para o segundo ponto. 02- Projetos de
Pesquisa/Extensão/Ensino: O Prof. Alcy Ribeiro procedeu a leitura de apresentação dos
projetos de pesquisa, com seus respectivos títulos e coordenadores, para apreciação. Os
seguintes projetos foram apresentados: 2.1- "Onde está Tereza? invisibilidade, violência
contra a mulher e ensino de História e patrimônio": Renovação do Projeto de Pesquisa
coordenado pela docente Anna Maria Alves Linhares, com alocação de vinte horas de carga
horária, pelo período de 11 de março de 2021 a 11 de março de 2022. Após análise e
discussões, o projeto de pesquisa foi renovado por unanimidade. 2.2- "Os sabores da cidade:
práticas alimentares, hierarquias sociais, a cozinha mestiça e seus lugares em Belém do
Pará. (1850-1900). Fase II ": Renovação do Projeto de Pesquisa, coordenado pela docente
Sidiana da Consolação Ferreira de Macêdo, com alocação de vinte horas de Carga Horária,
pelo período de 01 de abril de 2020 a 01 de abril de 2022. Após análise e discussões, o projeto
de pesquisa foi renovado por unanimidade. 2.3- "A natureza nos relatos de viagem":
Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Wesley Oliveira Kettle, com
alocação de vinte horas de carga horária, pelo período de 01 de abril de 2020 a 01 de abril de
2022, com a colaboração do docente Estevão José da Silva Barbosa, sem alocação de carga
horária. Após análise e discussões, o projeto de pesquisa foi renovado por unanimidade. 2.4- "
A Cidade entre Poetas e Meliantes: imprensa e intelectuais na cidade de Belém de
meados do século XX": Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Wesley
Garcia Ribeiro Silva, com alocação de vinte horas de carga horária, pelo período de 01 de abril
de 2020 a 31 de março de 2022. Após análise e discussões, o projeto de pesquisa foi renovado
por unanimidade. 2.5- "Liberdade!": uma animação sobre a Independência brasileira no
Pará: Aprovação do Projeto de Extensão coordenado pelo docente Adilson Junior Ishihara
Brito, sem alocação de carga horária, pelo período de 01 de abril de 2021 a 01 de abril de
2022. Após análise e discussões, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.6"Docência online e produção de videoaulas para professores de História": Aprovação do
Projeto de Extensão coordenado pelo docente Francivaldo Alves Nunes, sem alocação de
carga horária, pelo período de 01 de abril de 2021 a 31 de março de 2022. Após análise e
discussões, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.7- "Museu Virtual História
da Alimentação e Gastronomia Paraense" coordenado pela docente Sidiana da Consolação
Ferreira de Macêdo, sem alocação de carga horária, pelo período de 01 de junho de 2021 a 30
de novembro de 2022. Após análise e discussões, o projeto de extensão foi aprovado por
unanimidade. 3. Progressão Funcional: O Prof. Alcy Ribeiro apresentou o Processo de
Progressão Funcional dos seguintes docentes: 3.1- Jovenildo Cardoso Rodrigues: O Prof.
Alcy Ribeiro procedeu a leitura do parecer referente a progressão funcional por interstício do
servidor em epígrafe elaborado pela Comissão formada pelos docentes Erneida Coelho de
Araújo, José Sobreiro Filho e Luciana Martins Freire, sob a presidência da primeira, o qual foi
favorável para a Progressão Classe C, nível 1, para Classe C, nível 2, denominação Adjunto,
compreendendo o interstício de 24 de abril de 2019 a 24 de abril de 2021. Após análise, o
Conselho homologou o parecer da Comissão por unanimidade. 3.2- Vicente Ferrer Pureza
Aleixo: O Prof. Carlos Brito procedeu a leitura do parecer referente a progressão funcional por
interstício do servidor em epígrafe elaborado pela Comissão formada pelos docentes Carlos
Alberto Brito da Silva Junior, Reginaldo Saboia de Paiva e Roseane de Lima Silva, sob a
presidência do primeiro, o qual foi favorável para a Progressão Classe C, Nível 4, denominação
Adjunto para Classe D, Nível 1, denominação Associado, compreendendo o interstício de 16 de
maio de 2019 a 16 de maio de 2021. Após análise, o Conselho homologou o parecer da
Comissão por unanimidade. 3.3- Siméia de Nazaré Lopes: O Prof. Alcy Ribeiro solicitou a
nomeação de uma Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício da docente
em epígrafe que passará da Classe C, nível 1, para Classe C, nível 2, denominação Adjunto,
compreendendo o Interstício de 10 de março de 2019 a 10 de março de 2021. Após discussão,
ficou decidido que a Comissão será formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo,
Roseane de Lima Silva e Alcy Favacho Ribeiro, sob a presidência do primeiro. 4.
Homologação de Coordenação de Laboratório. Com a palavra, a Profª Luciana Ferreira
prosseguiu com os pontos de pauta 4.1- Homologação da Coordenação do Laboratório de

Geoprocessamento - LabGeo pela técnica Kellem Cristina Prestes de Melo. Após apresentação
do ponto, Conselho homologou a esolha para a Coordenação por unanimidade. 4.2Homologação da Coordenação do Laboratório de Informática - LabInfo para o docente Lucio
Correa Miranda. Após apresentação do ponto, Conselho homologou a escolha para a
Coordenação por unanimidade. 5. Regimento Eleitoral da Faculdade de História - Biênio
2021/2023: Com a palavra, a Profª. Siméia Lopes informou que faz parte da Comissão Eleitoral
para a escolha de uma nova direção de faculdade, juntamente com o técnico Luís Matheus
Queiróz Reis e com a discente Ketlen Nascimento, e que já foi solicitado ao SAGITTA
providências para a ocorrência da eleição no dia vinte e cinco do mês de março. A professora
informou ainda que o referido regimento encaminhado previamente via e-mail aos conselheiros,
já foi aprovado em faculdade. Na deliberação, o Conselho aprovou o regimento eleitoral por
unanimidade. No decorrer da reunião, o Prof. Edinaldo informou o falecimento do Prof. Célio
Augusto Gomes de Souza, da Faculdade de Engenharia Química, para registro de
condolências. Na sequência, o Prof. Paulo Melo solicitou que todos os comunicados oficiais do
Campus sejam transmitidos via e-mail, em virtude da formalidade do canal onde se usam
contas institucionais, e devido aos ruídos presentes no grupo do Campus na rede do whatsapp,
sendo a solicitação devidamente registrada. 6. Retificação do calendário de reunião do
Conselho de 2021: Com a palavra, a Secretária Executiva Nathalia Nogueira sugeriu uma
alteração no calendário de reuniões ordinárias do Conselho em 2021, referente a data da oitava
reunião, a ocorrer em outubro do presente ano, que foi aprovada em reunião anterior para o dia
dez do referido mês, no entanto, por se tratar de um domingo, foi proposta sua mudança para o
dia catorze de outubro. Com a palavra, o Prof. Deibson da Costa deixou registrado o seu
interesse na ocorrência de reuniões ordinárias nos meses de janeiro e julho, especialmente em
virtude das atividades estarem ocorrendo de forma remota, sendo uma proposta para
discussão em oportunidades futuras. Na sequência, a alteração sugerida na data do mês de
outubro foi aprovada por unanimidade. 7. Pedido de remoção de docentes para o Campus:
Profª. Kayt Nazaré do Vale Matos e Prof. Jerson Rogério Pinheiro Vaz: Com a palavra, o
Prof. Alcy Ribeiro procedeu à descrição do conteúdo dos processos de remoção dos servidores
supracitados, informando que os processos passaram por análise de comissão designada na
Faculdade de Ciência e Tecnologia para emissão de pareceres sobre a possibilidade de
remoção dos servidores em epígrafe para atuação na faculdade. Logo após, o Prof. Cristhian
Paixão leu os pareceres realizados pelo relator, Prof. Reginaldo Saboia de Paiva, para avaliar
as remoções, em sequência, da servidora docente Kayt Nazaré do Vale Matos do Campus de
Abaetetuba para o Campus de Ananindeua, e do Prof. Jerson Rogério Pinheiro Vaz, da
Faculdade de Engenharia Mecânica do ITEC para o Campus, cujos teor foi favorável às
remoções, havendo interesse da faculdade nas remoção dos docentes. O Prof. Alcy Ribeiro
ressaltou que caso as remoções sejam aprovadas, elas devem ocorrer sem permuta de código
de vaga, conforme pareceres. Após manifestações de conselheiros, o Prof. Alcy Ribeiro sugeriu
que a Faculdade de Ciência e Tecnologia verificasse com as Unidades de origem dos
servidores Kayt Matos e Jerson Vaz, o posicionamento destas quanto às remoções. Dessa
forma, o Conselho aprovou os pareceres favoráveis à remoção dos servidores em epígrafe
para o Campus, com a observação de que a remoção deve ocorrer sem permuta de código de
vaga e com a anuência das Unidades e Subunidades de origem dos servidores. 8. O que
ocorrer: Com a palavra, a Secretária executiva Nathalia Nogueira apresentou a listagem atual
de conselheiros do Campus, acrescentando que é necessário que as Subunidades do Campus
atualizem a lista dos ocupantes dos assentos no Conselho, pois consta muitas vacâncias na
listagem, e na oportunidade, ainda informou que fará uma atualização na lista de e-mails dos
servidores do Campus. Na sequência, a Secretária solicitou que as informações sobre
ocupação de assentos no Conselho sejam encaminhadas via e-mail do Campus. Logo após,
ela propôs que o período para a realização da Reunião de Planejamento de 2021 seja na última
semana de abril do presente ano. Na sequência, o Prof. Daniel Sousa informou que foi
aprovada na Faculdade de Ciência e Tenologia a recondução do dele, Prof. Daniel Sousa e do
Prof. Cristhian Paixão as funções de, respectivamente, Diretor e Vice- Diretor da Faculdade, e
na oportunidade ele parabenizou o novo Coordenador e nova Vice-Coordenadora do Campus
pelo início da gestão. Em seguida, o Prof. Cristhian fez sugestões para a atualização da lista de

conselheiros do Campus através do Google Docs, ferramenta do Google G Suite, a ser
compartilhado com as subunidades. Na oportunidade, a Secretária Nathalia Nogueira informou
que está aberta a sugestões sobre como melhorar o atendimento da Secretaria Executiva. Logo
após, com a palavra, o Prof. Antônio Gomes, informou aos presentes sua aprovação no
resultado preliminar no Programa de Doutorado em Matemática e adiantou que assim que
aprovado efetivamente, irá solicitar licença para doutorado, pedindo de antemão que seu
processo seja apreciado pelo Conselho, assim que possível. Ele informou ainda que o Prof.
Rômulo Luiz Oliveira da Silva irá assumir seus projetos e algumas de suas disciplinas na
Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento. Com a palavra, o Prof. Edinaldo Cunha
parabenizou a equipe da Coordenação, o Prof. Alcy Ribeiro, a Profª. Luciana Gonzalez e a
Secretária Executiva Nathalia Nogueira. Na sequência, o Prof. Wesley Kettle sugeriu o uso da
ferramenta Google Groups para controle dos contatos e para otimizar a comunicação no
Campus. Logo após, o Prof. Alcy Ribeiro questionou e os conselheiros concederam anuência
para a realização da Reunião de Planejamento na última semana de abril. Nada mais havendo
a tratar, o Prof. Alcy Ribeiro deu por encerrada a reunião às onze horas e agradeceu a
presença de todos na mesma, da qual eu, Nathalia Maciel Nogueira, Secretária Executiva,
redigi a presente ata que, depois de lida, será assinada por quem de direito.
Ananindeua-PA, 11 de março de 2021.
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