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Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, foi
realizada a segunda reunião ordinária do ano de 2022, no Auditório do Colégio Intelectual,
presidida pelo Coordenador do Campus Universitário de Ananindeua, Alcy Favacho Ribeiro,
com os representantes docentes, discentes e técnico-administrativos do Conselho
Deliberativo do Campus de Ananindeua, listados a seguir: Prof. Dr. Edinaldo José de Sousa
Cunha, Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. Dr. Cristhian Corrêa da
Paixão, Vice-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.
Elisana Batista dos Santos, Vice-Diretora da Faculdade de Geografia; Profª. Drª. Darlene
Teixeira Ferreira, Vice-Diretora da Faculdade de Física; Prof. Dr. Fábio Cardoso Borges,
Diretor da Faculdade de Química; Prof. Dr. Adilson Junior Ishihara Brito, Coordenador do
Mestrado Profissional em Ensino de História - PPGEH/PROFHISTORIA; Prof. Me. Alacid do
Socorro Siqueira Neves, representante docente da Faculdade de Engenharia de Materiais;
Prof. Dr. Paulo Celso Santiago Bittencourt, representante docente da Faculdade de
Tecnologia em Geoprocessamento; Profª. Drª. Simeia de Nazaré Lopes, 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 da Faculdade de Física; os representantes técnico-administrativos
Franciluce Souto Rodrigues, Oniwendel Felipe de Morais Pereira e Simone Santos da Silva; e
as representantes discentes Elizama Félix da Silva e Natasha de Jesus Sousa. Como
ouvinte, participou a Profª. Drª. Lorena Gomes Corumbá. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro
iniciou a reunião, após o prazo regimental de espera, dando boas-vindas aos presentes, e
apresentando os novos conselheiros representantes docentes da Faculdade de Engenharia
de Materiais, o Prof. Alacid do Socorro Siqueira Neves, como titular, e o Prof. Deibson Costa,
como suplente, que ocuparão seus assentos no Conselho a partir da reunião ordinária de
março. Após considerações, iniciou a apresentação dos pontos: 01- Informes: 1.1 - O Prof.
Alcy Ribeiro passou a palavra para o Prof. Adilson Brito informou que no dia 18 de março às
14 horas será realizada a Aula Magna para a nova turma do PROFHISTORIA 2022, de 27
alunos, cuja culminância será a conferência da Profª. Drª. Vera Lúcia Caixeta da UFT Tocantins. Na sequência, a Prof. Janes dos Santos informou que está organizando uma
coleta de brinquedos, material escolar e material de higiene, juntamente com os alunos de
Química, para doação ao projeto relacionado ao ensino de química em hospitais e, na
oportunidade, pediu o apoio dos colegas para as doações. Em seguida, com a palavra, o

Prof. Cristhian Paixão informou que no período de 29 de agosto a 03 de setembro de 2022
haverá Congresso Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia em que a Faculdade de Ciência e
Tecnologia irá representar a UFPA. Logo após, com a palavra, a Assistente Social Simone
Silva informou sobre a nova plataforma Cadastro Geral de Assistência Estudantil CADGEST, de cadastro dos estudantes para assistência estudantil, cujo edital que o rege já
foi publicado e ressaltou sobre o evento no dia 22 de março que tem a finalidade explicar
sobre o edital. Em seguida, a servidora Franciluce Rodrigues informou que os processos
administrativos eletrônicos - PAE, de interesse individual devem ser cadastrados diretamente
pelo servidor interessado e que a PROGEP oferta cursos de capacitação para utilização do
PAE, pois é necessário a adequação de todos os servidores a esta mudança, destacando
que ela está à disposição para orientar. Na sequência, a Prof. Sueny de Souza informou
sobre a incongruência oferta da turma de História 2022, já que no edital a turma foi ofertada
para a tarde destoando do planejamento da faculdade. Neste sentido, sugere que a PROEG
se atente ao que é ofertado em sua plataforma. Logo após, com a palavra, o Prof. Alcy
Ribeiro informou que esteve com um grupo de servidores do CANAN em visita de cortesia ao
Campus de Castanhal. A viagem objetivou avaliar o percurso do ônibus elétrico no trecho
Guamá-Castanhal-Guamá e reunir com os servidores que atuam na Secretaria Integrada
naquele Campus. Sobre o ônibus elétrico, ficou definido que o mesmo poderá atender
discentes e servidores do CANAN passando em frente ao Colégio Intelectual por volta das 13
horas e 30 minutos, ressaltando a pontualidade nas paradas. O Coordenador informou ainda
que, foram definidas as paradas do veículo ao longo da BR-316. Sobre a reunião na
Secretaria Integrada, o Prof. Alcy Ribeiro destacou que no entendimento daquele Campus
também não é ação ideal, mas que tal divisão tem funcionado a contento com três servidores
e que conta com a colaboração de todos os envolvidos. Prof. Alcy Ribeiro destacou, portanto,
que esta é mais etapa para entendimentos e implementação da futura Secretaria Integrada
no CANAN. Na oportunidade, agradeceu a receptividade dos coordenadores do Campus de
Castanhal, Prof. Bruno e Prof. Francisco. Ainda com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro informou
que pela primeira vez a habilitação dos ingressantes dos cursos do Campus foi realizada no
CANAN. O Coordenador agradeceu o empenho das servidoras do CIAC, Fernanda e Suely,
assim como servidores do Campus, Luís Matheus Reis, Liene Vilhena, Franciluce Rodrigues
e Simone Silva, além dos bolsistas, e informou, ainda, que a habilitação continuará no dia 11
de março por conta dos faltosos e repescagem, destacando que este ano, por conta dos
atrasos do processamento e pandemia, o CIAC realizará a matrícula dos calouros. Em
seguida, o Prof. Alcy Ribeiro informou que foi convocado pela PROGEP para discutir a
Portaria 817/2022- Reitoria sobre o retorno das atividades presenciais, além de outros
assuntos relacionados aos novos aspectos organizacionais e de saúde de servidores na
UFPA. Na sequência, o Prof. Alcy Ribeiro informou que no período de 21 a 24 de março de
2022 ocorrerá a Oficina de Indicadores Acadêmicos pela Plataforma Google Meet, e que o
período de inscrições é de 8 a 17 de março pelo SIGAA. O Coordenador do Campus
ressaltou que esta é uma ação da PROEG voltada especialmente, para as coordenações de
curso. Após os informes, o Prof. Alcy Ribeiro seguiu para a pauta. 2. Projetos de
Pesquisa/Extensão/Ensino: o Prof. Alcy Ribeiro procedeu à leitura de apresentação dos
projetos de pesquisa, com seus respectivos títulos e coordenadores, para apreciação. Os
seguintes projetos foram apresentados: 2.1 - Projeto de Pesquisa "Tecnologia Assistiva
nas Ciências Exatas: O Que Há e Novas Possibilidades": Aprovação do Projeto de
Pesquisa coordenado pela Profª. Luciana Pereira Gonzalez, sem alocação de carga horária,
pelo período de 14 de março de 2022 até 13 de março de 2023. Após considerações, o
projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.2 - Projeto de Pesquisa "Adesão do
Pará à Independência: memória e ensino de história": Aprovação de Parecer de Relatório
de Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Adilson Júnior Ishihara Brito. Após
considerações acerca do referido projeto, o parecer do relatório foi aprovado por
unanimidade. 2.3 - Projeto de Pesquisa "Onde está Tereza? Invisibilidade, violência
contra mulher e ensino de História e Patrimônio": Aprovação de Parecer de Relatório de

Projeto de Pesquisa coordenado pela Profª. Anna Maria Alves Linhares. Após considerações
acerca do referido projeto, o parecer do relatório foi aprovado por unanimidade. 2.4 - Projeto
de Pesquisa "Onde está Tereza? Invisibilidade, violência contra mulher e ensino de
História e Patrimônio": Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pela Profª. Anna
Maria Alves Linhares, com alocação de vinte horas de carga horária, no período de março de
2022 a março de 2023. Após considerações, o projeto de pesquisa foi renovado por
unanimidade. 2.5 - Projeto de Pesquisa "A Cidade entre Poetas e Meliantes: imprensa e
intelectuais na cidade de Belém de meados do século XX": Aprovação de Parecer de
Relatório de Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Wesley Garcia Ribeiro Silva. Após
considerações acerca do referido projeto, o parecer do relatório foi aprovado por
unanimidade. 2.6 - Projeto de Pesquisa "Intelectuais, esfera pública e saber acadêmico
no Brasil de meados do século XX": Aprovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo
Prof. Wesley Garcia Ribeiro Silva, com alocação de dez horas de carga horária, no período
de 01 de abril de 2022 a 31 de março de 2023. Após considerações, o projeto de pesquisa foi
aprovado por unanimidade. 2.7 - Projeto de Pesquisa "Os sabores da cidade: práticas,
hierarquias sociais, a cozinha mestiça e seus lugares de comer em Belém do Pará
(1850-1900)- Fase II": Aprovação de Parecer de Relatório de Projeto de Pesquisa
coordenado pela Profª. Sidiana da Consolação Ferreira de Macêdo. Após considerações
acerca do referido projeto, o parecer do relatório foi aprovado por unanimidade. 2.8 - Projeto
de Pesquisa "Influências alimentares portuguesas em Belém: rotas, comércio e cultura
alimentar numa perspectiva Atlântica (1870-1950)": Aprovação do Projeto de Pesquisa
coordenado pela Profª. Sidiana da Consolação Ferreira de Macêdo, com alocação de vinte
horas de carga horária, no período de 01 de março de 2022 a 01 de março de 2024. Após
considerações, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.9 - Programa de
Extensão "Processos de Formação Docente: ações de ensino-aprendizagem em
História": Aprovação de Parecer de Relatório de Programa de Extensão coordenado pela
Profª. Siméia de Nazaré Lopes. Após considerações acerca do referido programa, o parecer
do relatório foi aprovado por unanimidade. 2.10 - Programa de Extensão "Processos de
Formação Docente: ações de ensino-aprendizagem em História": Renovação do
Programa de Extensão coordenado pela Profª. Siméia de Nazaré Lopes, sem alocação de
carga horária, no período de 01 de março de 2022 a 28 de fevereiro de 2023. Após
considerações, o programa de extensão foi renovado por unanimidade. 2.11 - Projeto de
Extensão "Iniciação Científica na educação Básica": Renovação do Projeto de Extensão
coordenado pelo Prof. Cristhian Corrêa da Paixão, sem alocação de carga horária, no
período de 12 de março de 2022 a 12 de março de 2024. Após considerações, o projeto de
extensão foi renovado por unanimidade. 3. Progressão Funcional - 3.1 - Profª. Lorena
Gomes Corumbá: Com a palavra o Prof. Vicente Aleixo fez considerações acerca do
parecer elaborado pela Comissão formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Alcy
Favacho Ribeiro e Janes Kened Rodrigues dos Santos sob a presidência do primeiro, a qual
foi favorável à progressão funcional por interstício da servidora em epígrafe, da Classe C,
Nível 1 para a Classe C, nível 2 denominação adjunto, compreendendo o interstício de 24 de
outubro de 2019 a 23 de outubro de 2021. Após análise, o Conselho homologou o parecer da
Comissão por unanimidade. 3.2 - Profª. Kellen Heloizy Garcia Freitas: O o Prof. Vicente
Aleixo fez considerações acerca do parecer elaborado pela Comissão formada pelos
docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Silvio Bispo do Vale e Roseane de Lima Silva, sob a
presidência do primeiro, a qual foi favorável à progressão funcional por interstício da
servidora em epígrafe, da Classe D, nivel 1, para Classe D, nível 2, denominação Associado,
compreendendo o interstício de 11 de agosto de 2019 a 11 de agosto de 2021. Após análise,
o Conselho homologou o parecer da Comissão por unanimidade. 3.3 - Profª. Anna Maria
Alves Linhares: A Profª. Simeia Lopes fez considerações acerca do parecer elaborado pela
Comissão formada pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, Siméia de Nazaré Lopes, e
Prof. Wesley Garcia Ribeiro Silva, sob a presidência do primeiro, a qual foi favorável à
progressão funcional por interstício da servidora em epígrafe, da Classe C, nível 1 para

Classe C, nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o interstício de 01 de abril de 2019
a 07 de abril de 2022. Após análise, o Conselho homologou o parecer da Comissão por
unanimidade. 3.4 - Prof. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos: O Prof. Alcy Ribeiro
procedeu à nomeação de uma Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por
Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe C, Nível 3, para Classe C, Nível 4,
denominação Adjunto, compreendendo o interstício de 26 de abril de 2020 a 28 de abril de
2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a Comissão, que será formada
pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, Paulo Alves de Melo e Paulo Celso Santiago
Bittencourt, sob a presidência do primeiro. 3.5 - Prof. Estêvão José da Silva Barbosa: O
Prof. Alcy Ribeiro procedeu à nomeação de uma Comissão de Avaliação de Progressão
Funcional por Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe C, Nível 1, para
Classe C, Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o interstício de 09 de outubro de
2019 a 07 de fevereiro de 2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a
Comissão, que será formada pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, Paulo Alves de Melo
e Paulo Celso Santiago Bittencourt, sob a presidência do primeiro. 3.6 - Prof. Lucio Correia
Miranda: O Prof. Alcy Ribeiro procedeu à nomeação de uma Comissão de Avaliação de
Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe C, Nível
1, para Classe C, Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o interstício de 06 de
fevereiro de 2020 a 06 de fevereiro de 2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por
unanimidade a Comissão, que será formada pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, Paulo
Alves de Melo e Paulo Celso Santiago Bittencourt, sob a presidência do primeiro. 4.
Coordenação de estágio da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento:
Professor Paulo Alves de Melo - Período: março de 2022 a março de 2024: Com a
palavra, o Prof. Paulo Melo relembrou que a portaria de Coordenação de Estágio da
Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento de designação do Prof. Estevão Barbosa
possuía vigência até fevereiro de 2021, desta forma o Prof. Paulo Melo foi designado para
assumir a supracitada coordenação a partir deste período com vigência de dois anos. Na
sequência, o Conselho do Campus homologou por unanimidade a designação. 5.
Coordenação do NDE da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento: Professor
Estêvão José da Silva Barbosa - Período: março de 2022 a março de 2024: O Prof. Paulo
Melo apresentou o presente ponto, e em seguida, o Prof. Alcy Ribeiro procedeu à leitura da
Resolução Nº. 4908/2017, que institui os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) nos Cursos
de Graduação da Universidade Federal do Pará, ressaltando o Art. 3º ponto II "o Diretor do
Curso (ou equivalente) é membro nato do NDE e seu Presidente", deste modo, uma vez que
o Prof. Estevão José da Silva Barbosa não exerce a função de Diretor da Faculdade de
Tecnologia em Geoprocessamento, o Conselho deliberou pela não aprovação do ponto. 6.
Apresentação do cronograma do Concurso para Professor do Magistério Superior da
Faculdade de Geografia: Com a palavra a Profª. Luciana Freire apresentou o cronograma
do Concurso para Professor do Magistério Superior da Faculdade de Geografia, tema
Geografia Humana, para conhecimento do Conselho, e na oportunidade Prof. Cristhian
Paixão ressaltou as alterações recentes na resolução Nº 02/2018 - CANAN, sobre concursos
de docentes, em relação ao cálculo do Título VI - Do Julgamento de Títulos e à pontuação da
Prova de Memorial no Anexo III desta resolução. 7. O que houver: 7.1 - Com a palavra, a
Profª. Sueny de Souza apresentou a proposta de evento idealizada pelo Prof. Wesley Kettle,
o II Colóquio sobre Diálogos Ambientais, com previsão para os dias 07 e 08 de junho de
2022, nos formatos presencial e online, sendo as conferências e mesas redondas de forma
presencial, e os simpósios na modalidade online. O Prof. Alcy Ribeiro destaca que a intenção
da apresentação é integrar as faculdades na organização do evento, cuja programação não
está fechada. 7.2 - Na sequência, o Prof. Adilson Brito relatou alguns transtornos ocorridos
nos dias das aulas do Mestrado do PPGEH/PROFHISTORIA, que funciona às sextas-feiras
de 14 às 22 horas e aos sábados de 08 às 12 horas, e questionou sobre apoio técnico aos
sábados para as turmas do Mestrado. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro garantiu que esta
situação será avaliada. 7.3 - Em seguida, o Prof. Paulo Melo solicitou a aprovação da

Comissão de Progressão do Prof. Antônio da Costa Gomes, da Classe C, Nível 3 para
Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, no interstício de 13 de abril de 2020 a 13 de abril de
2022, com sugestão dos seguintes docentes para compor comissão: Francivaldo Alves
Nunes, Paulo Alves de Melo e Paulo Celso Santiago Bittencourt. O Conselho aprovou por
unanimidade a Comissão de Progressão sugerida. 7.4 - Com a palavra, o Prof. Paulo Melo
sugeriu a convocação de uma Assembleia Geral com a Administração Superior, para tratar
dos processos seletivos dos cursos de graduação, com poucas vagas preenchidas, o que
reflete um cenário preocupante, e o Prof. Adilson Brito complementou o assunto informando
sobre evasão de alunos dos cursos, especialmente na pandemia. Com a palavra, o Prof. Alcy
Ribeiro informou que o processo de habilitação dos alunos ainda está em andamento, e que
os alunos ainda estão ingressando nos cursos, e na oportunidade acrescentou que o
Magnífico Reitor Prof. Emmanuel Tourinho demonstrou em reunião, preocupação com a
construção da sede do Campus na Granja Icuí. Com a palavra, a Profª. Sueny de Souza
apontou a necessidade contínua de cobrança da sede, e destacou a importância da criação
de cursos pautada no diagnóstico da região e situação do Campus, para a sua consolidação.
A Profª. Erneida Araújo manifestou concordância com a sugestão de reunião com a
Administração Superior, apontando a questão dos entraves com o valor do contrato de
aluguel das dependências do Colégio Intelectual, e ressaltando a existência do compromisso
da Gestão Superior com o Campus. Ainda com a palavra, a Profª. Erneida Araújo questionou
sobre o suporte técnico nas aulas noturnas. Na sequência, o Prof. Adilson Brito acrescentou
o ponto da necessidade de ocupação do prédio da Granja Icuí. Com a palavra, o Prof. Alcy
Ribeiro manifestou concordância com a realização de uma Assembleia com o Magnífico
Reitor, com o Vice-Reitor e com o Prefeito da UFPA, e com a ocupação da Granja do Icuí,
informando que já foi solicitada audiência para discussão da ocupação do espaço da Granja
Icuí com o Magnífico Reitor. Sobre as vagas não ocupadas, o Coordenador do Campus
indicou a ocorrência desta situação em várias Unidades da UFPA, e em grande parte devido
à pandemia. 7.5 - Com a palavra, o Prof. Alacid Neves informou que a Coordenadoria de
Estágio e Empreendedorismo do Campus entrou em contato com a Central de Estágio para
promover um evento com finalidade de debater acerca das oportunidades de estágio, com
previsão de ocorrência por volta do dia 20 de março. O Coordenador de Estágio do Campus
enfatizou que deve entrar em contato com as coordenações de estágio das faculdades para
participação no evento. 7.6 - Com a palavra, o Prof. Cristhian Paixão apresentou o ponto para
discussão sobre as licenças maternidades e paternidades no âmbito da pós-graduação stricto
sensu, a fim de que o estudante de pós possa fazer jus à licença maternidade e paternidade,
com suspensão do seu curso e retorno após o fim da licença, pois atualmente, isto não é
contemplado pela resolução de pós-graduação. A Prof. Janes acrescentou que apesar de a
legislação vigente dar um certo suporte, não há nada regulamentado sobre a extensão do
prazo do curso de pós. Na oportunidade, o Prof. Paulo Melo relatou a ocorrência de
transtornos para a discentes na realização de provas, com a ausência de salas para
amamentação. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro sugeriu que o tema seja abordado como
ponto de pauta na próxima reunião, proposta com a qual o Conselho manifestou
concordância. Não havendo mais nada a tratar, o Prof. Alcy Ribeiro deu por encerrada a
reunião 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, 10 de março de 2022.
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: ###665#7

(Assinado digitalmente em 27/04/2022 16:01)
SIMONE SANTOS DA SILVA

(Não Assinado)
SUENY DIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ASSISTENTE SOCIAL
CANAN (11.82)
Matrícula: ###455#8

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###308#8

(Assinado digitalmente em 27/04/2022 17:28)
VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: ###044#2

(Não Assinado)
NATASHA DE JESUS SOUSA
DISCENTE
Matrícula: 2019#######7

(Não Assinado)
ELIZAMA FELIX DA SILVA
DISCENTE
Matrícula: 2020#######6
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1276, ano: 2022, tipo: ATA DE REUNIÃO, data de emissão: 14/04/2022 e o código de verificação: b7eece8046

