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Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada a terceira
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: 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; Profª. Drª.
Luciana Martins Freire, Vice-Diretor da Faculdade de Geografia; Profª. Drª. Shirsley Joany dos
Santos Silva, Vice-Diretora da Faculdade de Física; Prof. Dr. Adilson Junior Ishihara Brito,
Vice-Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de História - PPGEH; Profª. Drª.
Verônica Scarpini Candido, Coordenadora do Mestrado Acadêmico em Ciência e Engenharia
de Materiais - PPGCEM; Prof. Me. Antonio da Costa Gomes, representante docente da
Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; 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. Janes Kened Rodrigues dos
Santos, representante docente da Faculdade de Química; Prof. Dr. Vicente Ferrer Pureza
Aleixo, representante docente a Faculdade de Física; Prof. Dr. Wesley de Oliveira Kettle,
representante docente do Mestrado Profissional em Ensino de História - PPGEH; 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;
os representantes discentes Maria Eduarda Pacheco de Lima, Vitória Beatriz da Silva
Wanzeler, Irailton Brabo Rodrigues e Ketlen Letícia Nascimento Silva. Com a palavra, o Prof.
Alcy Ribeiro iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes. Logo depois, ele abriu o
primeiro ponto: 01- Informes: O Prof. Alcy Ribeiro passou a palavra para o Prof. Cristhian
Paixão que informou que a UFPA, através do Campus de Ananindeua e da Faculdade de
Ciência irá coordenar pela segunda vez a realização do Congresso Brasileiro Interdisciplinar de
Ciência e Tecnologia, cujo tema é "Desafios para a ciência no mundo contemporâneo", com o
objetivo de congregar estudantes, profissionais e pesquisadores da área. O Prof. Cristhian
acrescentou que o evento ocorrerá no período de 30 de agosto a 03 de setembro do corrente
ano, e será na modalidade online, sendo que ele próprio está na coordenação do Comitê
Científico do evento. Na oportunidade, o Prof. Cristhian agradeceu aos professores da
Faculdade de Ciência e Tecnologia que já se propuseram a colaborar no evento com a
avaliação de trabalhos, e estendeu o convite aos outros professores do Campus quanto à
participação no evento. Na sequência, o Prof. Alcy Ribeiro passou a palavra para a técnica,
Kellem Cristina Prestes de Melo, Geógrafa lotada na Faculdade de Tecnologia em
Geoprocessamento. A técnica Kellem Melo, inicialmente parabenizou o Prof. Alcy Favacho e a

Profª. Luciana Gonzalez, como novos coordenador e vice-coordenadora, e em seguida,
informou que gostaria de esclarecer um episódio ocorrido na última reunião ordinária do
Conselho, ocorrida no dia onze de março de 2021, em que seu nome foi mencionado,
especificamente na abordagem do ponto de pauta número quatro, Homologação de
Coordenação de Laboratório, subitem quatro ponto um, Homologação da Coordenação do
Laboratório de Geoprocessamento - LabGeo pela técnica Kellem Cristina Prestes de Melo. A
servidora Kellem Melo inicialmente citou a Lei Nº. 8112/1990 sobre o Regime Jurídico Único,
fazendo referência ao artigo Nº. 118 que declara "Ressalvados os casos previstos na
Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos.", ressaltando que ela,
Kellem Cristina Prestes de Melo jamais descumpriria a lei ao acumular cargos públicos, ou
atuasse de forma a desabonar o cargo público no qual foi legitimamente investida,
esclarecendo que, com base na Portaria Nº. 357 de dois de setembro de 2019 da União, que
institui regras e procedimentos para a cessão ou requisição de servidores públicos efetivos, a
chefia do Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM requisitou à UFPA, a cessão da referida
servidora para este órgão, sendo enviada para a Coordenadoria de Análise Técnica da
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas - PROGEP, no qual a requisição foi
negada, devido ao fato de o SIPAM se utilizar de um instrumento que deveria ser utilizado para
a cessão de servidor da Administração Pública direta, o que impossibilitava a cessão da
referida servidora que pertencia a uma instituição da Administração indireta. A servidora Kellem
Melo enfatiza que a resposta negativa à requisição foi encaminhada para o Campus, para
conhecimento do Coordenador Pró-Tempore na época, Prof. Reginaldo Saboia de Paiva, e
para a servidora Kellem Melo para que esta desse ciência à resposta. Por não ter sido
efetivada a cessão para o SIPAM, a servidora Kellem Melo ressaltou que continua legalmente
lotada na Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento, acrescentando que no dia dois de
março de 2021, em reunião ordinária do colegiado da Faculdade de Tecnologia em
Geoprocessamento, em que estavam presentes quase a totalidade de membros deste
colegiado, foi aprovado por unanimidade o nome da servidora Kellem Melo para a
Coordenação do Laboratório de Geoprocessamento - LABGEO, sem qualquer contestação ou
pedidos de esclarecimentos, pois havia a ciência de todos em relação à situação em relação ao
SIPAM, sendo seu nome então encaminhado para a homologação no Conselho do Campus de
Ananindeua. A servidora Kellem Melo ainda destacou que é licenciada e bacharel em
Geografia, mestre em Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia
pelo Núcleo de Meio Ambiente - NUMA, tem bastante experiência dentro da Faculdade
participando de vários projetos de pesquisa, aprovando projetos de extensão, colaborando em
projeto de LABINFRA com o Prof. Paulo Bittencourt, o que atesta sua capacidade para
coordenar o LABGEO. Portanto, a servidora afirma que recebeu com certo dissabor e
estupefação a informação de que seu nome fora questionado para a Coordenação do
supracitado laboratório pelo Prof. Daniel Sousa, que afirmou de forma incisiva, sem as devidas
provas, que a servidora estava lotada no SIPAM e portanto não poderia coordenar o
Laboratório de Geoprocessamento. E ainda manifestou tristeza, que tal questionamento,
realizado de forma oficial durante a abordagem de um ponto de pauta, sem que o fato fosse
referenciado na ata da reunião. Ainda com a palavra, a servidora Kellem Melo destacou que o
Campus de Ananindeua possui sete laboratórios, e que de sua parte há o desconhecimento de
que na história do Campus tenha ocorrido um questionamento desta natureza, principalmente
porque a UFPA trata de integrar o servidor técnico-administrativo em suas atividades de
diversas naturezas, indagando o por quê desta vez tal questionamento em relação a ela, e as
medidas a serem tomadas em relação a este episódio, pois esta situação não pode ser
naturalizada dentro da instituição, devendo haver boa convivência, urbanidade e cordialidade,
sendo estes elementos fundamentais determinados no RJU e no código de postura do servidor
público, o que é essencial para o serviço público. Na finalização de sua fala, a servidora Kellem
Melo enfatizou a importância de dar oportunidade de defesa para pessoas que são vítimas de
acusações levianas, para que a situação seja resolvida de forma correta e justa através dos
mecanismos oferecidos pela instituição. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro manifestou
concordância com as palavras da servidora Kellem Melo na reunião e manifestou concordância
com as palavras da mesma, e na oportunidade, esclareceu o Conselho do Campus homologou

de forma unânime o nome da servidora para a coordenação do LABGEO, e que o
questionamento do Prof. Daniel Sousa havia sido feito após a finalização e deliberação deste
ponto de pauta, por isto tal questionamento não foi referenciado em ata. O Coordenador
enfatizou a necessidade de se tomar cuidado na realização de questionamentos, registrou o
agradecimento à participação da servidora Kellem Melo na reunião e solicitou à Secretária
Nathalia que a manifestação da técnica seja registrada com a máxima fidedignidade. Na
sequência, o Coordenador passou a palavra para o Prof. Vicente Aleixo que informou que a
Profª. Shirsley Santos recebeu e aceitou o convite para ser a vice-coordenadora em uma
comissão, de representatividade em âmbito estadual e nacional, dos cursos de Física de todo o
Estado do Pará, sendo uma comissão formada por diretores de todos os cursos de Física e
gestores da educação básica do Estado, com responsabilidade sobre a integração da disciplina
de Física, e com o objetivo de levantar dificuldades dentro dos cursos, sintetizando e avaliando
as diretrizes do Ministério da Educação. Na sequência, com a palavra, o Prof. Carlos Silva
Júnior informou que no mês de março do corrente ano, foi realizado o Webnário de Tecnologias
Educacionais com a participação da Coordenação do Campus, e na semana seguinte foi
realizado o Webnário de Física Computacional com ênfase no software Maple Doze, projeto
compartilhado com a turma de Química. Em seguida o Prof. Carlos Silva Junior parabenizou
aos colegas que tiveram seus projetos de extensão aprovados no Edital PIBEX 2021; logo após
ressaltou a perda de colegas em razão da pandemia de COVID-19 e destacou o Dia
Internacional da Astronomia neste dia da reunião e o aniversário da Vice-Coordenadora do
Campus, Profª. Luciana Gonzalez. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro informou que teve uma
reunião com a Assessoria de Comunicação da UFPA - ASCOM sobre a divulgação de
informações institucionais através das redes e mídias sociais, e ressaltou que em breve será
emitida uma normativa para regulamentar a divulgação destas informações. Em seguida, o
Coordenador ressaltou que foi enviado para o e-mail dos diretores de faculdade do Campus o
ofício emitido pelo CIAC sobre envio de integralização dos alunos que irão colar grau e os
processos serão protocolados de forma eletrônica e quem se responsabilizará pelo
recebimento das informações será a Profª. Luciana Gonzalez em parceria com os diretores. Em
seguida, o Prof. Alcy Ribeiro informou que em reunião de Planejamento seria importante definir
estratégias para a recepção do calouros que será feita pela primeira vez de forma remota, o
que é uma preocupação da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação - PROEG, e na oportunidade
sugeriu que a Reunião de Planejamento do Campus referente ao exercício de 2021 fosse
marcada para ocorrer em duas manhãs, nos dias vinte nove e trinta de abril, a partir das nove
horas, sugestão a ser avaliada pelos conselheiros. Em seguida, o Coordenador informou que
se reuniu com a PROEG, e que na reunião tratou-se sobre a formação de um Grupo de
Trabalho PROEG-Ananindeua, em virtude da preocupação com a taxa de sucesso do número
de egressos da universidade, acrescentando que os índices do Campus de Ananindeua
estavam dentro da média que a universidade apresentou. O Prof. Alcy Ribeiro enfatizou que
houve uma preocupação da PROEG em relação à matrícula no calouros no terceiro período de
2021, a ocorrer segundo a resolução de normatização do ERE, e então a pró-reitoria sugeriu a
oferta de pelo menos um componente curricular no segundo período, para que os calouros não
iniciem suas atividades na instituição em período tão distante. Logo após, o Prof. Alcy Ribeiro
informou que a Vice-Coordenadora, Profª. Luciana Gonzalez encontrava-se ausente pois
estava gozando de seu período de férias; e em seguida informou que foi sugerido que as
pautas das reuniões do Conselho do Campus sejam compartilhadas com todos os servidores
via e-mail, e o Conselho deu a anuência à sugestão. Ainda com a palavra, o Coordenador
apresentou os novos membros do Conselho que ocuparão assentos referentes ao Mestrado
Profissional em Ensino de História - PPGEH/PROFHISTORIA: o Coordenador, Prof. Adilson
Junior Ishihara Brito; o Vice Coordenador, Cleodir da Conceição Moraes; o representante
docente, Prof. Wesley Kettle, a representante docente suplente, Profª Sidiana Macedo; o
representante discente, Irailton Brabo Rodrigues; e a representante discente suplente,
Fernanda Jardim da Penha Alfaia. Em seguida, o Coordenador do Campus passou a palavra
para a Secretária Nathalia Nogueira que informou acerca do motivo para o atraso na emissão
de portarias designação de novos diretores e coordenadores de subunidades, que ocorre por
meio da PROGEP, em virtude do alto volume de trabalho que esta Pró-Reitoria vem tendo, o

que foi agravado pela mudança de pró-reitor. A Secretaria ainda acrescentou que a dificuldade
da equipe da PROGEP se estende ao atendimento telefônico e via e-mail. A servidora Nathalia
Nogueira informou ainda, a respeito da Reunião de Orientação sobre Processos
Administrativos Eletrônicos - PAE a ser realizada com os servidores do Campus e dirigida pelo
servidor Cristian Mayko do Arquivo Central, no dia vinte e sete de abril do corrente ano, às dez
horas, uma vez que é uma modalidade de registro de processos que está em processo de
implantação na UFPA, com uma das finalidades sendo a descentralização do controle de
processos. Na oportunidade, a Secretária Nathalia Nogueira compartilhou com o Conselho, os
processos que já se encontram implantados no SIPAC para criação de forma eletrônica. Na
sequência, ainda com a palavra, a Secretária informou acerca das atas das reuniões do
Conselho do ano de 2020, que as atas das reuniões realizadas na modalidade virtual não
puderam ser acessadas no SIPAC pela mesma, apesar de serem registradas como
documentos de natureza ostensiva, de acesso público, pois não estão integralmente assinadas,
o que impede a visualização dos servidores que não a cadastraram no SIPAC. No entanto, a
servidora alegou que, com a colaboração da Secretária da Coordenação na gestão passada, a
servidora Cláudia Santiago, as atas deverão ser inseridas no site do Campus até o final do mês
de abril, acrescentando que as gravações das reuniões, em caso de interesse no seu acesso,
devem ser solicitadas formalmente via ofício, não estando disponíveis no site do Campus. Com
a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro informou que o curso de Engenharia de Energia já foi cadastrado
na plataforma E-MEC e que a portaria de designação do coordenador do curso, Prof. Silvio
Bispo do Vale já foi emitida. 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- "
Desenvolvimento de um nanogel a partir do óleo essencial extraído da espécie endlicheria arenosa
possuindo atividade antibacteriana": Aprovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo
docente Marcos Vinicius da Silva Paula, com alocação de dez horas de carga horária, pelo
período de 01 de agosto de 2021 a 30 de agosto de 2022. Após análise e discussões, o projeto
de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.2- "Caracterização de Ligas Metálicas e Resíduos":
Aprovação do Projeto de Pesquisa, coordenado pelo docente Deibson Silva da Costa, com
alocação de dez horas de carga horária, pelo período de 31 de agosto de 2021 a 30 de
setembro de 2022, com a colaboração do docente Alacid do Socorro Siqueira Neves, com
alocação de cinco horas de carga horária. Após análise e discussões, o projeto de pesquisa foi
aprovado por unanimidade. 2.3- "Mapas Digitais": Renovação do Projeto de Pesquisa
coordenado pelo docente Paulo Alves de Melo, com alocação de dez horas de carga horária,
pelo período de 01 de maio de 2021 a 31 de maio de 2022, com a colaboração dos seguintes
servidores: docente Lúcio Correia Miranda, com alocação de duas horas de carga horária;
docente Estevão José da Silva Barbosa, com alocação de duas horas de carga horária; Téc.
MSc. Kellem Cristina Prestes de Melo, com alocação de seis horas de carga horária; Téc. Esp. Erik
André de Nazaré Pires, com alocação de dez horas de carga horária; Téc. Esp. Cláudia Virgínia de
Oliveira Santiago, com alocação de dez horas de carga horária. Após análise e discussões, o
projeto de pesquisa foi renovado por unanimidade. 2.4- "BICENTENÁRIO DA
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NO PARÁ: História, memória e tecnologias": Aprovação do
Projeto de Extensão coordenado pelo docente Francivaldo Alves Nunes, sem alocação de carga
horária, pelo período de 01 de agosto de 2021 a 30 de setembro de 2022. Após análise e
discussões, o projeto de pesquisa foi renovado por unanimidade. 3. Homologação de
Coordenação: O Prof. Alcy Ribeiro apresentou os seguintes pontos a serem homologados: 3.1Homologação da Coordenação de Extensão da Faculdade de Geografia - Prof. Enilson da Silva
Sousa.: Após considerações da Profª. Luciana Freire, o Conselho homologou a Coordenação de
Extensão da Faculdade de Geografia a ser exercida pelo Prof. Enilson da Silva Sousa. 3.2Homologação da Coordenação de Pesquisa da Faculdade de Geografia - Profa. Erneida Coelho de
Araújo: Após considerações da Profª. Luciana Freire, o Conselho homologou a Coordenação de
Pesquisa da Faculdade de Geografia a ser exercida pela Profª. Erneida Coelho de Araújo. 4.
Homologação de Eleição. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro prosseguiu com as seguintes
homologações: 4.1- Homologação do resultado da Eleição para a Direção e Vice-Direção da
Faculdade de História. Com a palavra, a Profª. Simeia que comentou que a referida eleição

ocorreu no último dia vinte e cinco de março, sob a coordenação da Comissão Eleitoral
formada por ela própria, pelo Técnico Luís Matheus Queiróz Reis e pela discente Denise
Emanuela da Silva Araújo, ocasião em que concorria chapa única, sendo esta aclamada em
votação, elegendo assim a Profª. Sueny Diana Oliveira de Souza e o Prof. Wesley Garcia
Ribeiro Silva, respectivamente, para as funções de Diretora e de Vice-Diretor da Faculdade de
História, fato registrado na ata de eleição. Na sequência, Conselho homologou o resultado da
Eleição por unanimidade. 4.1- Homologação do resultado da Eleição para a Coordenação e
Vice-Coordenação do PROFHISTÓRIA. Com a palavra, o Prof. Adilson Brito informou que em
reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História,
foi eleita a chapa composta pelo Prof. Adilson Junior Ishihara Brito e Prof. Cleodir da Conceição Moraes
para exercerem, respectivamente, as funções de Coordenador e Vice-Coordenador do Programa de
Pós-Graduação em Ensino de História - PPGEH, ligado ao Programa Nacional de Professores em História
- PROFHISTORIA, o que foi registrado na ata de eleição. Na sequência, Conselho homologou o
resultado da Eleição por unanimidade. 5. Recondução do Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de
Ciência e Tecnologia: Após considerações do Prof. Cristhian Paixão, que ressaltou que em
reunião do colegiado da Faculdade de Ciência e Tecnologia, realizada em três de março do
corrente ano, o Prof. Daniel José Lima de Sousa e ele próprio, Prof. Cristhian Corrêa da
Paixão, foram reconduzidos, respectivamente, às funções de Diretor e Vice-Diretor da
Faculdade de Ciência e Tecnologia. Logo em seguida o Prof. Daniel realizou suas
considerações em concordância com o Prof. Cristhian Paixão. Na sequência, Conselho
homologou a recondução dos referidos docentes. 6. Licença para o doutorado do Prof. MSc.
Antonio da Costa Gomes. Com a palavra, o Prof. Antonio Gomes, agradeceu à equipe da Coordenação
pelo suporte com a documentação necessária para a matrícula no curso de doutorado para o qual o mesmo
foi aprovado recentemente. Na sequência, o Prof. Antonio Gomes informou que está solicitando
formalmente o seu afastamento para fazer seu doutoramento. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro
mencionou sobre a necessidade de realização de processo seletivo para professor substituto pela
Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento - FTG, onde o Prof. Antonio Gomes é lotado, e este
último ressaltou que em acordo feito com o Prof. Rômulo Oliveira, este assumirá grande parte de suas
disciplinas e alguns projetos em um primeiro momento, enquanto o processo seletivo não é finalizado.
Após as manifestações, o afastamento do Prof. Antonio Gomes para cursar o Programa de Doutorado em
Matemática em Associação Ampla UFPA/UFAM, Turma 2021, foi aprovado pelo Conselho por
unanimidade. 7. Atualização da composição da Comissão de Reestruturação do Regimento Interno
do Campus: Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro procedeu à informação de que a Comissão de
Reestruturação do Regimento Interno do Campus seria atualizada por interesse de alguns membros em se
retirar da referida Comissão, e de outros servidores em ingressarem na mesma. Desta forma, foi proposta
a nova formação da Comissão com os referidos membros: Prof. Alisson Clay Rios da Silva, Prof. Aluísio
Fernandes da Silva Júnior, Prof. Silvio Bispo do Vale, Prof. Wesley Garcia Ribeiro Silva, Técnico Josué
Muniz Costa, a Técnica Nathalia Maciel Nogueira, e a Profª. Luciana Pereira Gonzalez Ferreira, sendo
esta a presidente da Comissão. Após a proposição, Conselho homologou a nova formação da
Comissão, ficando revogada a portaria de constituição emitida em março de 2019. 8. GT
PROEG-Ananindeua: com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro agradeceu a presença de todos os diretores de
faculdade do Campus em reunião com a PROEG em que foi tratado sobre o Grupo de Trabalho
PROEG-Ananindeua, para avaliação das taxas dos cursos do Campus, e solicitou que os diretores de
faculdade discutam esses índices internamente, além da possibilidade de oferta de um componente
curricular no segundo período. Com a palavra, o Prof. Deibson Costa ressaltou que esta oferta
já constava no planejamento da Faculdade de Engenharia de Materiais - FEMAT. Na
sequência, com a palavra a Profª Erneida Araújo se manifestou ressaltando as dificuldades das
atividades realizadas via remoto, enfrentadas pelos docentes, e destacando a sua preocupação
com o cronograma da UFPA, em virtude do cenário agravado da pandemia de COVID-19,
supondo que o início das aulas possa ocorrer em setembro de 2021. O Prof. Alcy Ribeiro
destacou que de fato, a programação das atividades acadêmicas está sendo difícil, e enfatizou
que a oferta de um componente curricular no segundo período pelas faculdades deve ser feito
caso haja possibilidade, e Prof. Deibson Costa complementou que as aulas ainda devem
permanecer na modalidade virtual durante todo o ano de 2021, conforme Parecer Nº. 19 do
Conselho Nacional de Educação, que estende permissão para as atividades remotas até

dezembro de 2021. 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, 08 de abril de 2021.
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(Não Assinado)
DANIEL JOSE LIMA DE SOUSA

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 12:59)
DEIBSON SILVA DA COSTA

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: 2270785

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 2914728

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 16:17)
ERNEIDA COELHO DE ARAUJO

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 13:40)
JANES KENED RODRIGUES DOS SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 2517506

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 1996015

(Assinado digitalmente em 06/05/2021 15:21)
LUCIANA MARTINS FREIRE

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 12:41)
NATHALIA MACIEL NOGUEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 1566966

SECRETARIO EXECUTIVO
CANAN (11.82)
Matrícula: 1746646

(Assinado digitalmente em 11/05/2021 14:22)
PAULO ALVES DE MELO

(Assinado digitalmente em 04/05/2021 08:08)
RODRIGO CESAR DA COSTA SOUSA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 2785099

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
CANAN (11.82)
Matrícula: 2140519

(Assinado digitalmente em 08/05/2021 01:57)
SHIRSLEY JOANY DOS SANTOS DA SILVA

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 14:30)
SIMEIA DE NAZARE LOPES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 1227787

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 2366577

(Não Assinado)
VERONICA SCARPINI CANDIDO

(Assinado digitalmente em 04/05/2021 16:02)
VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: 2270778

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 1804492

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 17:52)
WESLEY GARCIA RIBEIRO SILVA

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 14:12)
WESLEY OLIVEIRA KETTLE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 1692058

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: 2305517

(Assinado digitalmente em 04/05/2021 00:32)
VITORIA BEATRIZ DA SILVA WANZELER

(Assinado digitalmente em 06/05/2021 10:26)
MARIA EDUARDA PACHECO DE LIMA

DISCENTE
Matrícula: 201963840013

DISCENTE
Matrícula: 201961340018

(Assinado digitalmente em 04/05/2021 16:11)
KETLEN LETICIA NASCIMENTO SILVA

(Assinado digitalmente em 03/05/2021 18:07)
IRAILTON BRABO RODRIGUES

DISCENTE
Matrícula: 201976940042

DISCENTE
Matrícula: 202074970012
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