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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CAMPUS
UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA – ANO 2022 - REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE
2022.
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, foi realizada
a sétima 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 e técnico-administrativos do Conselho Deliberativo do Campus de Ananindeua, listados a
seguir: Prof.ª Dr.ª Luciana Pereira Gonzalez Ferreira, Vice-Coordenadora do Campus Universitário de
Ananindeua; Prof. Dr. Edinaldo José de Sousa Cunha, Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais;
Prof. Dr. Cristian Corrêa da Paixão, Vice-Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia; Prof. Dr. Paulo
Alves de Melo, Diretor da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Prof.ª Dr.ª Shirsley Joany
dos Santos da Silva, Diretora da Faculdade de Física; Prof. Dr. Adilson Junior Ishihara Brito,
Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de História – PPGEH/PROFHISTORIA; Carlos
Augusto de Castro Bastos, representante docente da Faculdade de História; Prof.ª Dr.ª Verônica Scarpini
Cândido, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação de Ciências em Engenharia de Materiais PPGCEM; Prof.ª Dr.ª Erneida Coelho de Araújo, representante docente da Faculdade de Geografia; Prof.ª
Dr.ª Janes Kened Rodrigues dos Santos, representante docente da Faculdade de Química; Prof. Dr.
Vicente Ferrer Pureza Aleixo, representante docente da Faculdade de Física; Prof. Dr. Wesley Oliveira
Kettle, representante docente do Mestrado Profissional em Ensino de História – PPGEH
/PROFHISTORIA; Alisson Clay Rios da Silva, representante docente do Programa de Pós-Graduação de
Ciências em Engenharia de Materiais - PPGCEM/Engenharia de Materiais; o Coordenador de CPGA,
Rodrigo César da Costa Sousa; a representante Técnica de Nível Superior, Simone Santos da Silva; a
representante Técnica de Nível Médio, Franciluce Souto Rodrigues. Como ouvintes, participaram: o Prof.
Dr. Francivaldo Alves Nunes, a Prof.ª Dr.ª Camila Nascimento Alves, a Técnica Kellem Cristina de
Melo, Prof. Dr. Estevão José da Silva Baresma, Técnico administrativo Janio Augusto Casseb, Prof. Dr.
Vitor Leão Santana, e a discente Andressa Dinis Rodrigues. Com a palavra, Alcy Ribeiro iniciou a
reunião, após o prazo regimental de espera, dando boas-vindas aos presentes e fez a apresentação dos
pontos: 01- Informes: 1.1 - O Prof. Dr. Alcy Ribeiro realizou a apresentação dos novos membros do
Conselho, o Prof. Dr. Francivaldo Nunes como Suplente do representante docente do PROFHISTÓRIA,
no caso do Prof. Wesley Kettle, e o Discente Richardy Leal Oliveira, como o Representante discente do
PROFHISTÓRIA. Na sequência, o Prof. Dr. Adilson Brito pediu a palavra e informou sobre o
lançamento do 2° livro “De que cor eu sou?” da Prof.ª egressa contemplada Caroline Barroso Miranda e
informou que será lançado no dia 23 de setembro, às 16h30, no Auditório do Colégio Intelectual. Na
oportunidade convidou os servidores para prestigiar a divulgação do livro. Ainda com a palavra, Prof. Dr.
Adilson Brito avisou que no dia 26 de setembro será retomado o Calendário Acadêmico do Programa
com cinco Simpósios no PROFHISTORIA. Além disso, também informou que a CAPES avaliou o
Programa com nota 4 passando para 5 na avaliação quadrienal abrindo caminho para aprovação do
doutorado profissional do PROFHISTORIA. A Bibliotecária Cleide Dantas avisou que a Biblioteca
Benedicto Monteiro ofertará um ciclo de palestras iniciando com o Prof. Dr. Wesley Kettle e acrescentou
que o ciclo de palestras iniciará no dia 13 de setembro no auditório do Colégio Intelectual – Campus
Ananindeua e, assim, com a mesa "História e memória", e o tema “Clio amazônica nas vozes do rio:
quando o Patrimônio são pessoas”. Com a palavra, Franciluce Rodrigues informou que a PROGEP está

atualizando os dados de Saúde Suplementar junto ao SOUGOV e o mesmo será prorrogado e
complementou dizendo que somente pelo aplicativo SOUGOV é possível fazer a referida atualização.
Posteriormente, Franciluce Rodrigues também informou que o Sistema de Desenvolvimento e Gestão de
Pessoal estará aberto para a avaliação de desempenho a partir do dia 12 de setembro e ressaltou a
importância dos servidores técnicos e docentes em função de chefia realizarem as suas avaliações.
Seguindo com a palavra, Franciluce Rodrigues informou que a PROGEP enviou e-mail pedindo que os
servidores redobrem cuidado redobrado com suas senhas do SOUGOV, a fim de prevenir possíveis
fraudes e golpes. Além disso, Franciluce Rodrigues complementou dizendo que a Instrução Normativa nº
62 de 29 de agosto de 2022, alterou o período para a progressão por capacitação profissional e progressão
por mérito profissional, que deve passar de 18 meses para 24 meses. Seguindo a sequência, o Prof. Dr.
Paulo Melo informou que participou da última Feira Pan-amazônica em um estande com o Projeto
“Carreta Escola de Informática: territórios de paz, territórios digitais”, vinculado à Secretaria de Ciência
e Tecnologia do Estado do Pará - SECTET, no dia 04 de setembro. Com a palavra, a Prof.ª Dr.ª Verônica
Candido informou que o data show pertencente ao PPGCEM desapareceu de dentro do armário da sala
do Programa, informando que o acesso é restrito aos dirigentes e secretaria do Programa e à Coordenação
do Campus, acrescentando que deram entrada no processo de desaparecimento de bens patrimoniais na
Diretoria de Segurança da PROAD, para que seja apurado o acontecimento. O Prof. Dr. Alcy Ribeiro
acrescentou que a coordenação deu entrada formalmente via ofício nº 108/2022 solicitando imagens das
câmeras do Colégio Intelectual com objetivo de possibilitar a resolução do sumiço do data show. Rodrigo
Sousa acrescentou que o Coordenador de Vigilância da UFPA, Sr João Pinheiro, virá ao Campus para
levantamento da situação. Prof. Alcy finalizou dizendo que a coordenação dará os encaminhamentos
administrativos que o caso requer. Na sequência, com a palavra, a Secretária Executiva Nathalia
Nogueira informou que na próxima reunião os pontos de Pauta deverão ser enviados pelo SAGITTA para
aliviar a cota de memória da conta institucional. Além disso, a Secretária Executiva Nathalia Nogueira
disse que está organizando uma série de guias de orientações a serem divulgadas aos servidores (entre os
quais de progressão funcional, de colação de grau, de solicitação de ponto de pauta). Em sequência, a
Secretária Executiva Nathalia Nogueira também informou a ocorrência dos seguintes eventos: Ato
simbólico da turma de Geoprocessamento no dia 27 de setembro de 2022 no Auditório do Colégio
Intelectual; a Colação de Grau de Geoprocessamento no dia 03 de outubro de 2022 no Auditório do
Colégio Intelectual e Colação de Grau de outros cursos (entre os quais, Ciência e Tecnologia, Geografia)
no dia 18 de outubro de 2022. Na sequência, a Prof.ª Dr.ª Janes dos Santos divulgou sobre a atividade do
projeto LUDQUí que acontecerá na Ilha do Combu no dia 10 de setembro, com os temas sobre plantas
medicinais e a Lenda do Açaí. Com a palavra, Alcy Ribeiro ressaltou a informação da Técnica Nathalia
Nogueira sobre a limitação dos e-mails institucionais e, na oportunidade, informou que para fornecer
orientações sobre acompanhamento e avaliação de atividades acadêmicas, será ofertado um curso pela
Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal (PROGEP) e por meio da Diretoria de Capacitação
e Desenvolvimento (CAPACIT), o curso de Avaliação Externa nos Cursos de Graduação, de 12 a 16 de
setembro, das 13h30 às 16h30, por meio da plataforma Google Meet, com aulas ao vivo de segunda a
sexta-feira. Em sequência, o Prof. Alcy Ribeiro informou que o CREA-VI Região irá realizar uma
palestra para cursos de Ciência e Tecnologia, Tecnologia de Geoprocessamento, Engenharia de Energia e
Engenharia de Materiais e, assim, pediu que os professores dos respectivos cursos incentivem os
discentes dos cursos a participarem da palestra. Alcy Ribeiro também informou que o convênio de
estágio com a Prefeitura de Ananindeua foi encaminhado para assinatura do Secretário Municipal de
Administração, Thiago Freitas Matos e completou dizendo que deve ser aguardada a devolução do
mesmo. Em seguida, a Prof.ª Dr.ª Janes Santos perguntou se foi liberado o convênio de estágio para todos
os discentes. Alcy Ribeiro respondeu afirmativamente. Além disso, o Prof. Alcy Ribeiro finalizou seus
informes relatando a ocorrência da recepção dos calouros no dia 06 de setembro e a Vice-Coordenadora
Prof.ª Dr.ª Luciana Gonzalez complementou dizendo que os alunos deferidos na habilitação já estão
matriculados em seus cursos. A Assistente Social Simone Silva informou que está recebendo um grande
fluxo de alunos perguntando pelo início das aulas em suas respectivas turmas. O Prof. Dr. Paulo Melo
também informou sobre a dificuldade de ministrar aulas neste segundo período para os alunos, por causa
da situação da reoferta. A Vice-Coordenadora Prof.ª Dr.ª Luciana Gonzalez comentou também sobre o
fluxo de alunos que estão enchendo sua caixa de mensagens com questionamentos sobre aulas e
demandas das faculdades, informando que está tendo dificuldades com os calouros por conta disso. Após
o fim dos informes, o Coordenador do Campus seguiu para o próximo ponto. 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 “Investigações em Física Teórica: Educação e Aprendizagem em Ciências
- Múltiplos saberes”: Aprovação do Projeto de Pesquisa coordenado pela Prof.ª Drª Alessandra
Nascimento Braga, com carga horária de vinte horas no período: de 10 de agosto de 2022 até 31 de
dezembro de 2023. Após leitura do parecer pelo Prof. Dr. Vicente Ferrer, o projeto de pesquisa foi
aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2.2 - Projeto de Pesquisa “Rotas da Mineração:
Conhecendo os processos de beneficiamento de minérios do Pará”: Aprovação do Projeto de
Pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Vitor Leão Santana, com carga horária de dez horas, com a
colaboração da Prof.ª Camila Nascimento, com carga horária de cinco horas no período: de setembro de
2022 a setembro de 2023. Após leitura do parecer pelo Prof. Dr. Cristian Paixão, o projeto de pesquisa
foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2.3 - Projeto de Pesquisa “Mineração, meio ambiente e
sociedade no estado do Pará”: Aprovação do Prof. Vitor Leão Santana como colaborador do Projeto de
Pesquisa coordenado pela Prof.ª Dr.ª Camila Nascimento Alves, com carga horária de cinco horas no p
eríodo: de 17 de agosto de 2022 a 05 de agosto de 2023 (Portaria 105/2022). Após considerações, foi
aprovada a colaboração do professor por unanimidade pelo Conselho. 2.4 - Projeto de Extensão
“Carreta Escola de Informática: territórios de paz, territórios digitais”: Renovação do Projeto de
Extensão coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Alves de Melo, sem alocação de carga horária, com
colaboração dos Professores: Artur Vinicius Ferreira Santos, com carga de horária de dez horas;
Francivaldo Alves Nunes, sem alocação de carga horária; Rômulo Luiz Oliveira da Silva, com carga
horária de cinco horas; Cláudia Virgínia de Oliveira Santiago, com carga horária de cinco horas; Kellem
Cristina Prestes de Melo, com carga horária de cinco horas; Marcos Benedito Caldas Costa, com carga
horária de cinco horas; Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, com carga horária de cinco horas; Paulo
Celso Santiago Bittencourt, com carga horária de cinco horas, no período: de 07 de dezembro de 2022 a
07 de dezembro de 2023. Após considerações, o projeto de extensão foi renovado por unanimidade pelo
Conselho. 2.5 - Projeto de Pesquisa “Estudo Das Propriedades Mecânicas E Microestruturais de
Materiais Cimentícios Geopoliméricos”: Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Dr.
Alisson Clay Rios da Silva, com carga horária de dez horas, com a colaboração da Prof.ª Dr.ª Verônica
Scarpini Cândido, sem alocação de carga horária no período: de 01 de setembro de 2022 a 31 de agosto
de 2023. Após considerações, o projeto de extensão foi renovado por unanimidade pelo Conselho. 2.6 Projeto de Pesquisa “Processamento e Propriedades de Compósitos Poliméricos Reforçados com
Fibras Naturais da Amazônia”: Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pela Prof. Dr. Alisson
Clay Rios da Silva, com carga horária de dez horas, com a colaboração da Prof.ª Dr.ª Verônica Scarpini
Cândido, sem alocação de carga horária - Período: 01 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023. Após
considerações do Prof. Dr. Edinaldo, o projeto foi renovado por unanimidade pelo Conselho. 2.7 Projeto de Pesquisa “Experiências científicas: o cotidiano no laboratório”: Aprovação do Projeto de
Pesquisa coordenado pela Prof.ª Dr.ª Janes Kened Rodrigues dos Santos, com carga horária de dez horas,
com a colaboração dos Técnicos Jhonny Ramos dos Santos, com carga horária de cinco horas e o
Técnico Alex da Silva Modesto, com carga horária de cinco horas no período: 01 de outubro de 2022 a
30 de março de 2023. Após as considerações da Prof.ª Dr.ª Janes Kened Rodrigues dos Santos, o projeto
de pesquisa foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2.8 – Projeto de Extensão “Desafios
matemáticos no ensino remoto das escolas da educação Básica de Ananindeua e Região
Metropolitana”: Aprovação de substituição de Coordenação do Prof. Me. Rômulo Luiz Oliveira da
Silva pela Prof.ª Me. Franciele Gomes Ferreira, com carga horária de dez horas no período: até março de
2023 (Portaria 103/2021). Após considerações, foi aprovada a substituição por unanimidade pelo
Conselho. 2.9 - Projeto de Pesquisa “Recuperação de Rios contaminados por metais pesados de
pequeno porte”: Aprovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Reginaldo Sabóia de
Paiva, com carga horária de vinte horas no período de 01 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2024.
Após considerações do Prof. Dr. Cristian Paixão, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade
pelo Conselho. Na oportunidade, foi solicitado que a carga horária do Prof. Reginaldo Saboia fosse
zerada no projeto de extensão sob sua coordenação aprovado em 2021, o que recebeu anuência do
Conselho. 2.10 - Projeto de Extensão "Disseminação das Tecnologias de Fontes Renováveis em
Escolas Públicas no município de Ananindeua": Aprovação de alteração de período de Projeto de
Extensão coordenado pela Prof.ª Kayt de Nazaré do Vale Matos, do período anterior de 20 de maio de
2022 a 20 de maio 2023; para o período solicitado, de agosto de 2022 a julho de 2023, com carga horária
de dez horas. Após considerações, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho o reajuste de período
com carga horária. 3. Progressão Funcional - 3.1 – Prof. Edinaldo José de Sousa Cunha: 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 2 para Classe C, Nível 4, denominação Adjunto,
compreendendo o interstício de 15 de dezembro de 2020 a 15 de dezembro de 2022. Após sugestão, o
Conselho aprovou por unanimidade a Comissão, que será formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza
Aleixo, Marcos Benedito Caldas Costa e Roseane de Lima Silva, sob a presidência do primeiro. 3.2 –
Prof. Marcos Vinicius da Silva Paula: Alcy Ribeiro procedeu à nomeação de uma Comissão de
Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe A, Nível
1 para Classe A, Nível 2, denominação Adjunto, compreendendo o interstício de 25 de setembro de 2020
a 25 de setembro de 2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a Comissão, que será
formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Roseane da Silva Lima e Silvio Bispo do Vale,
sob a presidência do primeiro. 3.3 - Prof. Marcos Benedito Caldas Costa: Alcy Ribeiro procedeu à
nomeação de Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe que
passará da Classe D, Nível 1 para Classe D, Nível 2, denominação Associado, compreendendo o
interstício de 14 de fevereiro de 2019 a 14 de fevereiro de 2021. Após sugestão, o Conselho aprovou por
unanimidade a Comissão, que será formada pelos docentes Roseane de Lima Silva, Vicente Ferrer Pureza
Aleixo e Paulo Celso Santiago Bittencourt, sob a presidência do primeiro. 3.4 - Prof. Alisson Clay Rios
da Silva: Prof. Vicente Ferrer procedeu à leitura do parecer favorável para Progressão Funcional por
Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe C, Nível 2 para Classe C, Nível 3, denominação
Adjunto, compreendendo o interstício de 04 de janeiro de 2021 a 04 de janeiro de 2023. Após sugestão, o
Conselho aprovou por unanimidade o parecer, elaborado pela comissão formada pelos docentes Vicente
Ferrer Pureza Aleixo, Paulo Celso Santiago Bittencourt, Roseane de Lima Silva. 3.5 - Prof.ª Verônica
Scarpini Candido: O Prof. Vicente Ferrer procedeu à leitura do parecer favorável para Progressão
Funcional por Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe C, Nível 2 para Classe C, Nível 3,
denominação Adjunto, compreendendo o interstício de 04 de janeiro de 2021 a 04 de janeiro de 2023.
Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade o parecer, elaborado pela comissão formada pelos
docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Paulo Celso Santiago Bittencourt e Roseane de Lima Silva. 4.
Homologação da inclusão da Prof.ª Dr.ª Alessandra Nascimento Braga na composição do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) da Faculdade de Física do Campus Ananindeua, de acordo com a
Resolução n. 4.908, Art. 3o V e VI de 21 de março de 2017 - Com a palavra, a Prof.ª Shirsley Santos
fez suas considerações sobre as condições de vinda da Prof.ª Alessandra Braga para o Campus e a
necessidade de sua atuação no NDE do curso e, após isso, solicita a homologação da inclusão da Prof.ª.
Alessandra Braga no NDE do curso de Licenciatura em Física. O Conselho aprovou por unanimidade. 5.
Aprovação do curso de especialização em Ensino, Docência e Educação Básica que será
coordenado pelo Prof. Dr. Thiago Broni de Mesquita – Com a palavra, o Prof. Dr. Adilson Brito
iniciou seu pronunciamento fazendo considerações sobre o curso lato sensu em questão. Após a
apresentação, o presidente do Conselho abriu para as discussões abordando sobre as questões em relação
à infraestrutura do Campus e em relação a discentes PCDs e quanto aos horários vespertinos dos sábados.
Em seguida, os docentes Wesley Kettle, Francivaldo Nunes e Adilson Brito fizeram suas considerações
e, após as manifestações, o curso de especialização em Ensino, Docência e Educação Básica a ser
coordenado pelo Prof. Thiago Broni de Mesquita, foi aprovado por unanimidade. 6. Afastamento para
realização de missão científica no exterior do docente Wesley Oliveira Kettle com destino a Lisboa/
Portugal - Período: 22 a 29 de novembro de 2022 – Com a palavra, o Prof. Dr. Wesley Kettle informou
que está previsto para o período de 22 a 29 de novembro de 2022 o seu afastamento para o exterior a fim
de desenvolver atividades de cooperação de pesquisa junto à Profª. Ana Cristina Roque, na Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, em Portugal. A parceria foi contemplada pelo edital 08/2022 –
PROPESP, relativo ao resultado final do Programa de Apoio à Cooperação Interinstitucional – PACI. O
Prof. Wesley Kettle acrescentou que seu afastamento para Lisboa não acarretará prejuízos para os alunos
em relação às aulas. Após as considerações, o Conselho aprovou por unanimidade o afastamento para
realização de missão científica no exterior do docente Wesley Oliveira Kettle. 7. Coordenação do
Projeto LABINFRA 2021 - "Laboratório de Metalurgia e Tratamentos Térmicos - LAMETRAT" Coordenador: Prof. MsC. Alacid do Socorro Siqueira Neves - Período: 05/2022 a 12/2024 - Carga
Horária: 20 horas - Prof. Dr. Edinaldo Cunha fez considerações sobre o projeto de ensino coordenado
pelo Prof. Alacid do Socorro Siqueira Neves, ressaltando se tratar de um projeto LABINFRA. Após as
considerações, a coordenação do projeto com carga horária de 20 horas foi aprovada por unanimidade
pelo Conselho. 8. Homologação de alterações do Regimento Interno da Biblioteca Benedicto
Monteiro - Com a palavra, a Vice-Coordenadora Prof.ª Luciana Gonzalez leu o parecer de sua autoria
acerca das alterações no regimento interno da Biblioteca Benedicto Monteiro e, na sequência, a Técnica

Cleide Dantas fez considerações sobre a atualização do regimento. Após as manifestações, as alterações
do regimento foram aprovadas por unanimidade pelo Conselho. 9. Aprovação da atualização da
formação do NDE de C&T com inclusão dos professores Vitor Leão Santana e Camila Alves
Nascimento. O Prof. Dr. Cristian Paixão fez considerações sobre os professores em epígrafe, recémchegados à Faculdade de Ciência e Tecnologia, cujo colegiado foi favorável à inclusão destes no NDE.
Após as considerações, o Conselho aprovou a composição do Núcleo Docente Estruturante de Ciência e
Tecnologia com a inclusão dos docentes Vitor Leão Santana e Camila Alves Nascimento. 10. O que
houver: O Prof. Cristian Paixão solicitou anuência do Conselho à apreciação da nomeação da Comissão
de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício do docente Jerson Rogério Pinheiro Vaz que
passará Classe D, Nível 2 para Classe D, Nível 3, denominação Associado, compreendendo o interstício
de 17 de dezembro de 2020 a 17 de dezembro de 2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por
unanimidade o parecer, elaborado pela comissão formada pelos docentes Silvio Bispo, Reginaldo Sabóia
e Alcy Ribeiro, sob a presidência do primeiro. Prof. Paulo Melo solicitou a inclusão dos colaboradores do
seu projeto tratado no ponto 2.4, na portaria. O Conselho deu anuência. Em seguida, Prof. Alcy Ribeiro e
a Prof.ª Luciana Gonzalez fizeram a entrega do prêmio do concurso da logomarca do Campus de
Ananindeua que consiste em um tablet à discente Andressa Diniz Rodrigues do curso de Tecnologia de
Geoprocessamento, que foi uma das vencedoras, juntamente com o discente Adley Modesto Barros,
discente do mesmo curso, que não pôde comparecer para a entrega do prêmio, devido a compromissos
profissionais. Prof. Alcy Ribeiro ressaltou que a logomarca passou por edital aprovado no Conselho do
Campus com várias participações. Neste sentido, solicita que a logo seja usada na comunicação do
CANAN. 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, 08 de setembro de 2022.

(Não Assinado)
ADILSON JUNIOR ISHIHARA BRITO

(Assinado digitalmente em 06/10/2022 10:05)
ALCY FAVACHO RIBEIRO

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###165#3

COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR
CANAN (11.82)
Matrícula: ###058#0

(Não Assinado)
ALISSON CLAY RIOS DA SILVA

(Não Assinado)
CARLOS AUGUSTO DE CASTRO BASTOS

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###713#7

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###673#8

(Assinado digitalmente em 05/10/2022 10:52)
CRISTHIAN CORREA DA PAIXAO

(Assinado digitalmente em 05/10/2022 17:45)
EDINALDO JOSÉ DE SOUSA CUNHA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: ###682#3

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: ###648#9

(Assinado digitalmente em 05/10/2022 08:23)
ERNEIDA COELHO DE ARAUJO

(Assinado digitalmente em 06/10/2022 12:39)
FRANCILUCE SOUTO RODRIGUES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: ###175#6

PORTEIRO
CANAN (11.82)
Matrícula: ###535#9

(Assinado digitalmente em 05/10/2022 09:39)
JANES KENED RODRIGUES DOS SANTOS

(Não Assinado)
LUCIANA PEREIRA GONZALEZ

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: ###960#5

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###609#1

(Assinado digitalmente em 06/10/2022 10:18)
NATHALIA MACIEL NOGUEIRA

(Não Assinado)
PAULO ALVES DE MELO

SECRETARIO EXECUTIVO
CANAN (11.82)
Matrícula: ###466#6

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###850#9

(Não Assinado)
RODRIGO CESAR DA COSTA SOUSA

(Assinado digitalmente em 05/10/2022 00:06)
SHIRSLEY JOANY DOS SANTOS DA SILVA

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###405#9

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: ###277#7

(Não Assinado)
SIMONE SANTOS DA SILVA

(Não Assinado)
VERONICA SCARPINI CANDIDO

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###455#8

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###707#8

(Não Assinado)
VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO

(Assinado digitalmente em 05/10/2022 08:19)
WESLEY OLIVEIRA KETTLE

FUNÇÃO INDEFINIDA
CANAN (11.82)
Matrícula: ###044#2

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)
Matrícula: ###055#7
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