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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CAMPUS
UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA - ANO 2021 - REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2021.
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas, foi realizada a quarta
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.ª Dra. Luciana Pereira Gonzalez, Vice-Coordenadora do Campus 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; Profª. Drª. Sueny Diana Oliveira de Souza, Diretora da Faculdade de
História; Profª. Drª. Luciana Martins Freire, Diretora da Faculdade de Geografia; Prof.ª Drª.
Shirsley Joany dos Santos Silva, Diretora da Faculdade de Física; a Prof.ª Dra. Lorena Gomes
Corumbá, Vice-Diretora da Faculdade de Química; Prof.ª Dra. Verônica Scarpini Candido,
Coordenadora do Mestrado Acadêmico em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM; Prof.
Dr. Adilson Junior Ishihara Brito, Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de História PPGEH; Prof. Dr. Carlos Augusto de Castro Bastos, representante docente da Faculdade de
História; 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; o Prof. Dr. Edinaldo José De Sousa Cunha, representante docente da Faculdade de
Engenharia de Materiais; 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; o Assist. Adm. Josué Muniz Costa, representante técnico; Rodrigo César da Costa
Sousa, Coordenador da CPGA; os representantes discentes Maria Eduarda Pacheco de Lima,
Samuel Leal Coutinho, Irailton Brabo Rodrigues, Jameson Silva e Ketlen Letícia Nascimento
Silva. Estavam também presentes Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Júnior, Prof. Dr.
Cristhian Corrêa da Paixão, Prof. Dr. José Sobreiro Filho, Prof. Dr. Paulo Celso Santiago
Bittencourt, Prof. Dr. Silvio Bispo Do Vale, Bibliotecária Documentalista Cleide Furtado
Nascimento Dantas, Assist. Adm. Franciluce Souto Rodrigues. Com a palavra, o Prof. Alcy
Ribeiro iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes. Logo depois, apresentou primeiro
ponto, solicitando permissão para gravar a reunião: 1. INFORMES: o Prof. Alcy Favacho
apresenta os seguintes informes: 1.1. Redação da ata: uma vez que Secretária Executiva
Nathália Nogueira está de férias, o Assist. Adm. Matheus Reis auxiliará na condução da
reunião, tendo sido cedido pela Prof.ª Sueny de Souza para a tarefa. 1.2. Labinfra: o Prof. Alcy
Favacho parabeniza os docentes Vicente Ferrer, Alacid Neves e Silvio Bispo, cujos projetos
constam como aprovados no resultado parcial do Labinfra, apesar dos cortes orçamentários. O
docente ficou de encaminhar a circular que a PROPLAN enviou aos dirigentes sobre a lei
orçamentária. Trata-se do corte de 36 milhões de reais, o que afetará as atividades de diversas
universidades, como as bolsas da PROAD e as do programa de nivelamento, coordenado pelo
Prof. Marcos Benedito. A Assist. Adm. Franciluce Souto, gestora da DGP, apresenta os

seguintes informes: 1.3. Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP): a UFPA faz parte do
Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP) criado a partir do Decreto 9991/2019
de 28 de agosto de 2019 e atualmente recebeu acréscimos normativos pela Instrução
Normativa 21/2021 de 01 de fevereiro de 2019. Destaca que é um sistema nacional integrado
de desenvolvimento dos servidores federais. O referido Plano está ligado diretamente aos
Planos de Desenvolvimento da Unidade (PDU) e ao Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI) e requer planejamento integrado e responsável pois também está incluído na execução
orçamentária. Importante destacar que dentre outros objetivos, o plano contempla registrar as
demandas de Educação Formal, em especial as que envolvam o interesse do servidor em
afastamentos. Neste sentido, todas as intenções em participar de processos seletivos para
Pós-Graduação Lato sensu ou Stricto sensu precisam constar no Planejamento da Unidade
antes do pedido de afastamento. Em junho de 2021 o PDP terá seu sistema aberto para ajustes
e, todas as futuras demandas de participação em pós-graduação, com afastamentos, devem
estar contempladas. Neste sentido os servidores que se enquadrem na situação entrar em
contato com a divisão de Gestão de Pessoas (DGP) 1.4. Cursos pelo SIGRH: as inscrições
em cursos pelo SIGRH são homologadas em primeira instância pela unidade, no caso do
Campus de Ananindeua pelo agente de capacitação da DGP. Por isso, todas as inscrições no
referido sistema devem ser comunicadas imediatamente à DGP visando a homologação em
tempo hábil, sem prejuízos para os servidores. A técnica enfatiza que o/a servidor/a precisa
comunicar quando fizer inscrição em cursos, o que pode ser feito por whatsapp ou pelo
endereço de e-mail fsouto@ufpa.br. 1.5. Férias: o período aquisitivo de férias referentes ao
exercício de 2020 devem ser solicitadas com brevidade considerando que o sistema já
começou a acusar acúmulo de períodos, inviabilizando as homologações. Reforça que o
Siapenet está notificando com mensagem; portanto, é exigível que a chefia da unidade
justifique formalmente o acúmulo de períodos. Os servidores que estiverem nesta situação de
férias pendentes (2020) devem solicitá-las o quanto antes. A Assist. Adm. Franciluce Souto
enfatiza que Acúmulo de férias deve ser justificado. Ressalta, ainda, que o sistema fechará há
dois dias e quem tem solicitação para junho pode ser prejudicado. 1.6. Sigepe Mobile: o
aplicativo Sigepe Mobile será desativado nos próximos dias, sendo substituído pelo aplicativo
SOUGOV neste sentido todos os servidores devem fazer novo cadastro para acessar o novo
aplicativo que tem a função de gerir a vida funcional. A Prof.ª Luciana Freire solicita que as
informações sejam encaminhadas por e-mail para que possam ser repassadas adequadamente
a todos os colegas. O Prof. Adilson Brito apresentou o seguinte informe 1.7. Falecimento: o
discente Christian Dennys Martins Amorim, vinculado ao PROFHISTÓRIA, faleceu na última
quinta-feira, o que gerou grande consternação no programa. Destaca que o estudante era uma
referência na classe docente de Ananindeua, tendo sido um dos representantes discentes que
mais participou das atividades do programa. O docente enfatiza que é necessário se proteger e
cuidar da saúde física e mental. Mediante sugestão do Prof. Alcy Favacho, o Conselho do
Campus fez um minuto de silêncio em memória do discente. A Prof.ª Sueny de Souza
apresentou o seguinte informe: 1.8. Mudança da representação docente: a Faculdade de
História escolheu nova representação docente junto ao Conselho do Campus, a qual será
exercida pela Prof.ª Dra. Siméia de Nazaré Lopes e pelo Prof. Dr. Carlos Augustos de Castro
Bastos, respectivamente nas funções de titular e de suplente. O Prof. Deibson da Costa
apresenta os seguintes informes: 1.9. Ciclo de Palestras sobre Siderurgia: a partir de 15 de
maio, começa o ciclo de palestras sobre siderurgia, evento voltado aos discentes de
Engenharia de Materiais, sob coordenação do Prof. Alacid Neves, a partir das 19h. Serão
realizadas cinco palestras além da que acontecerá hoje. 1.10. Workshop de Ensino de Física
nas Engenharias: o evento ocorrerá no dia 15 de junho, sob coordenação do Prof. Marcos
Costa. O docente, de antemão, também menciona o Congresso de Ciência e Tecnologia, do
qual os estudantes participarão. O Prof. Marcelo Vasconcelos apresenta o seguinte informe:
1.11. Nomeação: foi nomeado o Prof. Arthur Vinícius, que será lotado na Faculdade de
Tecnologia em Geoprocessamento. O Prof. Marcelo Vasconcelos agradece pelo empenho da
Coordenação do Campus. O Prof. Alcy Favacho apresenta os seguintes informes: 1.12.
Normativa SAEST para acesso a auxílios: a SAEST publicou normativa que visa assegurar a
concessão dos auxílios à inclusão digital, principalmente para os alunos em situação de

vulnerabilidade. O Campus já deu entrada para buscar os chips a serem distribuídos. Quanto
ao Auxílio Moradia, o edital está aberto para inscrição até o dia 28 deste mês. 1.13. UFPA
contra a fome: será feita a entrega de cestas básicas no Icuí-Guajará no sábado. O Campus
Ananindeua está recebendo doações. 1.14. Curso Introdutório à Matemática: o Prof. Daniel
da Conceição, ao entrar em contato com o Campus de Ananindeua, comunicou que ministrará
o curso em epígrafe, que funcionará como nivelamento, mas a ser ministrado pelo docente. O
evento ocorrerá de 14 e 25 de junho e está voltado a estudantes de cursos de engenharia. O
Prof. Silvio Bispo ressalta que a iniciativa começou na Faculdade de Engenharia Elétrica do
Campus de Tucuruí e está sendo expandida para outros cursos. A parceria é louvável. O
docente parabeniza o Prof. Alcy Favacho por compartilhar a iniciativa de Tucuruí. 1.15.
Encaminhamentos juntos à gestão superior: Prof. Alcy informou que se reuniu com a gestão
superior, Magnífico Reitor e Vice-reitor, para apresentar, de um modo geral, algumas
demandas levantadas a partir da Reunião de Planejamento do Campus realizada nos dias 29 e
30 de abril. As informações foram repassadas aos professores Emanuel Tourinho e Gilmar
Pereira, tais como: a demanda de equipamentos e infraestrutura; os livros de História,
Geografia e Engenharia de Energia; e, em caráter mais imediato, o quadro de professores das
Faculdades de Química, Física e Engenharia de Energia. Nas tratativas com o Prof. Emmanuel
Tourinho sobre o quadro docente nos cursos, Prof. Alcy Favacho relata que foi enfatiza que
neste ano de 2021 não há perspectiva de contratação de docentes para o quadro efetivo da
UFPA. Então, foi sugerido movimentos internos na Unidade. A partir disso, foi relembrado aos
Conselheiros que já existem algum tempo sinalizações de processos de movimentação entre
subunidades como faculdades de Química, Física e C&T. O conselho da subunidade
concordou com o descolamento saída dos Profes. Alcy Favacho e Vicente Ferrer
respectivamente para as Faculdades de Química e Física. O docente agradece ao Conselho da
subunidade e ao Prof. Daniel Lima. Ainda, tratou-se do processo Nº 23073.023044/2017-14, do
Prof. Geiso Rafael Fonseca Oliveira, além dos outros casos de remoções internas da UFPA
como o caso do Processo Nº 23073.000932/2021-37 e o do Processo Nº
23073.005497/2021-37. O Prof. Alcy Favacho ressalta que a saída dos docentes deve ser
compensada no próximo ano. A Prof.ª Shirsley da Silva agradece a coordenação do Campus e
a Faculdade de Ciência e Tecnologia, além de ressaltar que, para a Faculdade de Física, é um
momento muito importante, pois a subunidade tem seis anos e três professores. A diretora
ressalta, também, que o Prof. Vicente Ferrer é uma referência na Física e honra em integrar-se
à Faculdade de Física. A Prof.ª Sueny de Souza sugere que a permuta entre como ponto de
pauta do Conselho do Campus. A docente justifica a sugestão e entende as demandas das
Faculdades e sobrecarga dos professores, mas enfatiza a solicitação por estar preocupada, por
haver uma permuta interna e comprometimento de vagas para as Faculdades de onde estão
saindo. O Prof. Alcy Favacho ressalta que essas questões já foram pontos de pautas tanto no
Conselho das subunidades quanto no Conselho do Campus e que estão apenas informando. O
Prof. Vicente Ferrer agradece a mediação da coordenação, os Profes. Alcy Favacho e Luciana
Gonzalez e expressa apreço à Faculdade de Ciência e Tecnologia. O docente esclarece que
continuará a colaborar com a Faculdade de C&T e as demais subunidades do Campus. O Prof.
Daniel Lima parabeniza o Prof. Alcy Favacho e Profa. Luciana Gonzalez pelos
encaminhamentos, ressaltando que as movimentações feitas eram necessárias desde 2013 e
2014 e os bons frutos que já se tem conseguido. O Prof. José Sobreiro Filho enfatiza a
necessidade de mudanças dentro das Faculdades e considera importante escutar docentes
que têm feito essa leitura. O docente observa que isso faz parte de um movimento de
participação maior e, sendo uma necessidade das Faculdades e dos servidores, deve-se prezar
por uma melhor eficiência, situando o servidor nos melhores espaços. O docente ressalta que,
no caso, há um comprometimento dos docentes de não deixar algumas lacunas. A Prof.ª
Lorena Corumbá agradece a Faculdade de Ciência e Tecnologia por compreender a situação
da Faculdade de Química, que possui poucos docentes. A docente ressalta que o Prof. Rafael
e o Prof. Alcy Favacho já contribuem bastante e serão muito bem-vindos. O Prof. Silvio Bispo,
quanto ao remanejamento e aos códigos de vaga, enfatiza que, às vezes, quando chegavam,
não se falava sobre esses códigos na reunião do Campus e que agora há um movimento
interno com a palavra do Reitor. A Prof.ª Sueny de Souza ressalta que não desmerece a

estratégia da permuta interna e da negociação, apenas solicita que se faça a discussão em
outro momento para definir o passo-a-passo das negociações. A docente ressalta que é sabido
por todos as demandas das Faculdades de Física e de Química e que a discussão no Conselho
do Campus apenas traria mais legitimidade e reafirmaria o compromisso democrático. O Prof.
Alcy Favacho reforça que a questão já foi discutida há algum tempo nos Conselhos, os
assuntos foram expostos no planejamento e que se tem é a palavra e o comprometimento em
reunião com o magnífico reitor. O Prof. Carlos Brito pontua que se deve aproveitar
oportunidades, as quais podem não ressurgir. A Prof. Lorena Corumbá entende que as
considerações da Prof.ª Sueny de Souza são pertinentes, mas expressa preocupação, porque
a situação da Faculdade de Química e da Faculdade de Física com três docentes. O Prof.
Carlos Bastos apresenta o seguinte informe: 1.16. Meio Ambiente para Ensinar História: o
Laboratório Virtual de Ensino de História realizará em junho o curso de extensão 'Meio
ambiente para ensinar história'; as inscrições estão abertas até dia 20/05 no Instagram
@grhin.ufpa. O docente deseja sucesso ao trabalho dos Profes. Alcy Favacho e Vicente Ferrer
nas novas Faculdades. O Prof. Alcy Favacho agradece e solicita também que os eventos sejam
divulgados por whatsapp. 2. 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: 2.1Reestruturação, Metropolização e Produção da Moradia na Amazônia paraense:
Aprovação do Projeto de pesquisa, coordenado pelo docente Jovenildo Cardoso Rodrigues,
com alocação de carga horária (20h), pelo período de 20 de abril de 2021 a 20 de abril de
2023. Após análise e discussões, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.2Modelagem de Dispositivos Eletrônicos de Novos Carbonos: Aprovação do Projeto de
pesquisa, coordenado pelo docente Carlos Alberto Brito da Silva Júnior, com alocação de carga
horária (20h), pelo período de 1º setembro de 2021 a 1º agosto de 2023. O projeto contará com
a colaboração dos seguintes docentes: Prof. Vicente Ferrer Pureza Aleixo, com a alocação de
5h; e Prof.ª Shirsley Joany dos Santos da Silva, sem alocação de carga horária; Prof. Jordan
del Nero, sem alocação de carga horária. Após análise e discussões, o projeto de pesquisa foi
aprovado por unanimidade. 2.3 - Ciência Tecnologia e Sociedade (CTS) na formação de
professores de Física: Aprovação do Projeto de pesquisa, coordenado pela docente Darlene
Teixeira Alves, sem alocação de carga horária, pelo período de 1º de setembro de 2021 a 1º de
fevereiro de 2023. Após análise e discussões, o projeto de pesquisa foi aprovado por
unanimidade. 2.4 - Síntese e Caracterização de Sílica Mesoporosa Aplicada à
Nanohidrometalurgia do Cobre: Aprovação do Projeto de pesquisa, coordenado pelo docente
Marcos Vinicius da Silva Paula, com alocação de carga horária (10h), pelo período de 31 de
agosto de 2021 a 31 de agosto de 2022. O projeto contará com a colaboração do Prof.
Severino Alves Junior, sem alocação de carga horária. Após análise e discussões, o projeto de
pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.5 - Projeto de Nanoantenas Dielétricas
Ressoadoras na Banda THZ para Aplicações em Comunicações Ópticas: Aprovação do
Projeto de pesquisa, coordenado pelo docente Marcos Benedito Caldas Costa, com alocação
de carga horária (20h), pelo período de 31 de agosto de 2021 a 31 de agosto de 2022. O
projeto contará com a colaboração do Técnico de Laboratório Igor Ramon Sinimbú Miranda e
do doutorando Fiterlinge Martins de Sousa. Após análise e discussões, o projeto de pesquisa
foi aprovado por unanimidade. 2.6 - Redefinindo a fronteira: a implantação da Companhia
de Mineração Maranhense e a imigração de chineses para os sertões entre o Pará e o
Maranhão (1852-1878): Aprovação da renovação do Projeto de pesquisa, coordenado pela
docente Prof.a Sueny Diana Oliveira de Souza, sem/com alocação de carga horária, pelo
período de 1º de agosto de 2021 a 31 de julho de 2022. Após análise e discussões, o projeto
de pesquisa foi renovado por unanimidade. 2.7 - Caracterização química e atividades
biológicas de óleos de espécies aromáticas e oleaginosas do Pará: estudo do potencial
para uso sustentável: Aprovação da renovação do Projeto de pesquisa, coordenado pelo
docente Alcy Favacho Ribeiro, sem alocação de carga horária, pelo período de 10 de maio de
2021 a 10 de maio de 2022. O projeto contará com a colaboração dos seguintes servidores:
Prof.ª Kellen Heloizy Garcia Freitas, com a alocação de 5h; Prof. Fábio Borges, sem alocação

de carga horária; Prof.ª Lorena Corumbá, sem alocação de carga horária; Técnico em Química
Jhonny Santos, com alocação de 5h. Após análise e discussões, o projeto de pesquisa foi
renovado por unanimidade. 3. Progressão Funcional: O Prof. Alcy Ribeiro apresentou o
Processo de Progressão Funcional dos seguintes docentes: 3.1 - Profa. Dr. Siméia de Nazaré
Lopes: O Prof. Vicente Ferrer procedeu a leitura do parecer referente a progressão funcional
por interstício do servidor em epígrafe elaborado pela Comissão formada pelos docentes
Vicente Ferrer, Roseane Silva e Alcy Favacho, sob a presidência do primeiro, no qual foi
favorável para a Progressão da Classe C, Nível 1, para a Classe C, Nível 2, denominação
Adjunto, compreendendo o Interstício de 10 de março de 2019 a 10 de março de 2021. Após
análise, o Conselho homologou o parecer da Comissão por unanimidade. 3.2 - Prof. Dr.
Cristhian Corrêa da Paixão: O Prof. Alcy Favacho solicitou a nomeação de uma Comissão de
Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe que passará da
Classe C, Nível 1, para a Classe C, Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o Interstício
de 07 de março de 2019 a 07 de março de 2021. Após discussão, ficou decidido que a
Comissão será formada pelos docentes Vicente Ferrer, Silvio Bispo e Alcy Favacho, sob a
presidência do primeiro. 4. Homologação de Coordenação: 4.1 - Homologação da
Coordenação de Estágio da Faculdade de Geografia - Prof. Dr. Aluísio Fernandes da Silva
Junior: Após apresentação do ponto, o Conselho homologou a escolha do servidor em
epígrafe para a Coordenação por unanimidade, com a alocação de 10h semanais na
carga-horária. 4.2 - Homologação da Coordenação Acadêmica e Administrativa da
Faculdade de Geografia - Profa. Erneida Coelho de Araújo (retificação das decisões da
reunião passada, de acordo com o Regimento da FAGEO - aprovados na reunião do
conselho do FAGEO, dia 29/04): Após apresentação do ponto, o Conselho homologou a
escolha da servidora em epígrafe para a Coordenação por unanimidade, com a alocação de
10h semanais na carga-horária. 4.3 - Homologação da Coordenação de Estágio da
Faculdade de História - Profa. Sidiana da Consolação Ferreira de Macêdo: Após
apresentação do ponto, o Conselho homologou a escolha da servidora em epígrafe para a
referida Coordenação por unanimidade, com a alocação de 5h semanais na carga-horária. 5.
Vigência e Alocação de carga horária das coordenações do LABGEO e LABINFO: O Prof.
Alcy Favacho apresentou as indicações encaminhadas para as coordenações dos seguintes
laboratórios: 5.1 - LABGEO (Téc. Kellem de Melo): Após apresentação do ponto, o Conselho
homologou a escolha do servidor em epígrafe para a Coordenação do LABGEO por
unanimidade, sem alocação de carga-horária, por dois anos. 5.2 - LABINFO (Prof. Lúcio
Miranda): Após apresentação do ponto, o Conselho homologou a escolha do servidor em
epígrafe para a Coordenação do LABGEO por unanimidade, com a alocação de 10h semanais
na carga-horária, por dois anos. 6. Homologação da Composição do NDE de História: com a
palavra, a Prof.ª Sueny de Souza apresentou nova composição do NDE da Faculdade de
História, o qual passa a ser integrado pelos seguintes docentes: Prof.ª Sueny Diana Oliveira de
Souza, Prof.ª Anna Maria Alves Linhares, Prof. Carlos Augusto de Castro Bastos, Prof.ª Siméia
de Nazaré Lopes, Prof. Wesley Garcia Ribeiro Silva, Prof. Wesley Oliveira Kettle. O Conselho
aprovou a formação do NDE. 7. Alocação de carga horária para a Coordenação do Curso
de Engenharia de Energia - Prof. Silvio Bispo do Vale: Após apresentação do ponto, o
Conselho aprovou a alocação de 20h semanais na Coordenação do Curso de Engenharia de
Energia para o servidor em epígrafe. 8. Aprovação da Especialização em Geografia e Meio
Ambiente, versão 2021: Com a palavra, o Prof. José Sobreiro fez o relato da proposta da
especialização elaborada pelo Prof. Enilson Sousa. Após apresentação do ponto, o Conselho
aprovou o curso lato sensu de Geografia e Meio Ambiente, versão 2021. 9. Aprovação do
Parecer do pedido de remoção do Prof. Francisco das Chagas de Oliveira Cacela Filho
do Campus de Tucuruí para a Faculdade de Física do Campus de Ananindeua: a Prof.ª
Shirsley da Silva comunica que recebeu pedido do servidor mencionado em epígrafe, que tem
interesse de ser removido do Campus de Tucuruí para o Campus de Ananindeua. A Faculdade
de Física compôs uma comissão para analisar o currículo do docente, o interesse de colaborar
com a subunidade e as demandas desta. A Prof.ª Shirsley da Silva relata a experiência
profissional do servidor e ressalta que ele se dispõe a colaborar no ensino de disciplinas da

área de cálculo, o que seria de interesse da Faculdade de Física e de outros cursos, além de
atuação na pesquisa. Evidenciou-se que o docente também possui perfil para colaborar em
disciplinas novas que estão tramitando junto à PROEG, além de componentes curriculares
voltadas para o ensino. Portanto, a Faculdade de Física manifestou-se favoravelmente, em
reunião, à solicitação do docente, mas com a ressalva de que não há vaga a ser oferecida em
contrapartida, além de condicionar o pedido a parecer favorável do Campus de Tucuruí à
remoção. A Prof.ª Shirsley da Silva solicita que o Campus vote confirmando que Faculdade de
Física tem interesse na remoção. A Prof.ª Sueny de Souza compreende que se deve discutir
sobre o procedimento quanto aos códigos de vaga futuros e remoções futuras. A docente
entende as demandas das Faculdades Química e Física, mas observa que, apesar dos
professores terem direito de provocar as unidades e subunidades solicitando remoção, quando
a Faculdade dá um parecer favorável sem a manifestação da lotação de origem do professor,
adianta-se um procedimento. A docente, portanto, sugere que se coloque em discussão o
procedimento, compreendendo que, em um primeiro momento, seria importante verificar com a
unidade ou a subunidade de origem se há anuência e mediante quais condições, para posterior
manifestação das unidades e subunidades pretendidas. O Prof. Vicente Ferrer observa que há
vários procedimentos a serem tomados e que o engessamento pode prejudicar o andamento
do processo, sendo necessário que se esteja aberto a várias formas de diálogo. Prof. Cristhian
Corrêa compreende que o Campus de Ananindeua não cria constrangimento e que deve haver
um mecanismo para que fique padronizado, mas de modo que o professor possa exercer o seu
direito de solicitar. Prof. Cristhian ressalta, ainda, que cabe à Faculdade analisar o currículo do
docente e deixar claro que o interesse pelo professor não é garantia, pois seria necessária a
anuência da unidade de origem. O Prof. Alcy Favacho pontua que, em reunião de dirigentes de
Campi e Institutos, foi informado que a UFPA futuramente elaborará edital interno para
transferências e remoções via PROGEP - aos moldes como já fazem outras instituições - mas,
neste momento, não se pode impedir os professores de fazerem as solicitações e, quando
aprovado o parecer na subunidade, ele deve ser trazido para o Conselho do Campus. O
docente ressalta que não há remoção de docente sem ciência/conhecimento da subunidade de
origem. O prof. Carlos Brito relata que foi gestor da Faculdade de Física entre 2018 e 2020,
período em que foi necessário aprovar o NDE com docentes de outras Faculdades, uma vez
que o núcleo deve ser composto por cinco professores. Com a vinda do Prof. Francisco Filho,
completar-se-ia o quadro de professores do NDE. Além disso, o docente observa que há três
professores com formação em Matemática: professores Rômulo Silva, Antônio Gomes e
Franciele Ferreira, dos quais os dois últimos estão afastados para o doutorado. Logo, a
chegada do Prof. Francisco Filho somaria não apenas com a Faculdade, mas também para o
Campus. Prof.ª Luciana Gonzalez entende que é necessário saber se há o interesse da
unidade pretendida e relata que, quando solicitou remoção, foi orientada a fazer o primeiro
contato e, a partir do aceite, deveria encaminhar a manifestação à unidade de origem. Logo,
trata-se de encaminhamento natural pelas unidades. Portanto, a docente compreende que não
se trata de um procedimento constrangedor ou errôneo, que pode ser mantido por já ser
adotado em outras unidades. O representante discente Jameson Silva expressa que há um
déficit no curso de Física. Com a vinda do docente, auxiliar-se-á a própria Faculdade de Física
e as demais. O Prof. José Sobreiro compreende as observações da Prof.ª Sueny de Souza,
uma vez que as próprias universidades têm utilizado editais para proceder com as remoções,
por se tratar de ocupação de cargo público e ressalta que pode haver colegas com interesses
que futuramente venham a fazer questionamentos. O docente pontua que se deve considerar
critérios objetivos ao invés dos subjetivos, como produtividade e tempo em sala de aula. A
Prof.ª Shirsley Santos entende que o edital é importante para o bom andamento do sistema
futuramente, mas esclarece que a Faculdade fez uma análise de maneira criteriosa e imparcial
na emissão do parecer favorável à vinda do professor em algum momento futuro, uma vez que
chegou um documento junto à subunidade. O Prof. Silvio Bispo compreende que é importante o
docente estar onde se sente bem, além de ser natural a movimentação entre os Campi. A partir
da provocação do professor, a unidade que recebe o processo dá um parecer. O docente se
manifesta favoravelmente ao parecer da Faculdade de Física. Após análise e discussões, o
Conselho do Campus de Ananindeua aprova o parecer favorável da Faculdade de Física.

Registra-se que a Prof.ª Sueny de Souza manifesta-se contrária ao procedimento, mas não à
vinda do professor. O Prof. Alcy Favacho ressalta novamente que a PROGEP está discutindo
formatar edital que trata sobre remoções. 10. O QUE OCORRER: 10.1. Programa de
Nivelamento para Matemática, Física e Química: a Prof.ª Luciana Gonzalez remete ao
trabalho desenvolvido pelo Prof. Marcos Costa a partir do PCNA, que possibilitou melhorar
bastante o desempenho acadêmico dos discentes. A docente expressou preocupação com o
fato de não haver mais bolsas para atender o programa por conta dos cortes orçamentários já
comunicados. Uma opção foi, a partir de busca de aporte financeiro junto à Sectet e à Seduc. A
docente agradece ao Prof. Marcos Costa, que tem auxiliado com a experiência que tem, tendo
sido relatado pelo professor à Prof.ª Luciana Gonzalez que o PCNA está com poucas bolsas
via SAEST. Após análise e discussões, o Conselho do Campus de Ananindeua aprova o
projeto mencionado em epígrafe, a ser coordenado pelo Prof. Marcos Benedito Caldas Costa e
pela Prof.ª Luciana Pereira Gonzalez. 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,
Luis Matheus Queiroz Reis, Assistente Administrativo, redigi a presente ata que, depois de lida,
será assinada por quem de direito.
Ananindeua-PA, 13 de maio de 2021
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