MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITARIO DE ANANINDEUA

ATA DE REUNIÃO Nº 2209/2022 - CANAN (11.82)
Nº do Protocolo: 23073.031329/2022-88
Ananindeua-PA, 06 de junho de 2022.

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CAMPUS
UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA - ANO 2022 - REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DE 2022.
No décimo segundo dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, foi
realizada a quarta reunião ordinária do ano de 2022, na sala 402 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. 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; 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. Dr.
Daniel José Lima de Sousa, Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia; Profª. Drª. Shirsley Joany
dos Santos da Silva, Diretora da Faculdade de Física; Profª. Drª. Veronica Scarpini Candido,
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais - PPGCEM; Prof.
Dr. Paulo Celso Santiago Bittencourt, representante docente da Faculdade de Tecnologia em
Geoprocessamento; 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; Prof.
Dr. Alisson Clay Rios da Silva, representante docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência e
Engenharia de Materiais - PPGCEM; Rodrigo César da Costa Sousa, o coordenador de CPGA; os
representantes técnico-administrativos Franciluce Souto Rodrigues e Oniwendel Felipe de Morais
Pereira; e as representantes discentes Elizama Félix da Silva, Natasha de Jesus de Sousa e Ana Clara de
Freitas Ribeiro. Como ouvinte, participou a diretora da Biblioteca Benedicto Monteiro, Cleide Furtado
Nascimento Dantas. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro iniciou a reunião, após o prazo regimental de
espera, dando boas-vindas aos presentes, agradecendo a presença de todos e registrou agradecimento às
faculdades e os setores do Campus pelas reuniões realizadas ao longo do mês de junho ouvindo
propostas de cada um para o melhor andamento das atividades acadêmicas do CANAN. O Coordenador
do campus solicitou registro de desculpas à Faculdade de Geografia pela atividade de campo, pois,
apesar do empenho em conseguir ônibus, combustível e diárias, não foi disponibilizado motorista pelo
número reduzido desse profissional na UFPA. Após considerações, iniciou a apresentação dos pontos:
01- Informes: 1.1 - O Prof. Alcy Ribeiro passou a palavra para a servidora Franciluce Souto que
informou sobre o desenvolvimento do planejamento das faculdades enviar as informações sobre
afastamento até o dia 20 de maio; informou que também foi prorrogado o prazo para atualização
cadastral do SOUGOV até dia 31 de maio. 1.2 - Com a palavra, Prof. Adilson Brito informou que no
dia 17 de junho haverá o lançamento do livro "Ensinar História com o Museu: produzindo a
balaiada a partir do patrimônio e da memória histórica" escrito pela discente do PROFHISTORIA
Rosangela de Oliveira Duarte e que a mesma ganhou um concurso na Universidade Federal do Pará em
1º lugar com a publicação. 1.3 - Com a palavra, Prof. Vicente Ferrer informou que nos dias 13, 14 e 15

de maio acontecerá a Superliga Universitária e que o Campus está participando e convida a todos a
prestigiar. Na oportunidade, Prof Alcy Ribeiro fez agradecimentos ao Prof. Vicente Ferrer e Rodrigo
Sousa pela condução das atividades relacionadas à Super Liga. 1.4 - Com a palavra, o Prof. Alcy
Ribeiro informou que a caixa d'água e as câmeras de segurança no Campus do Icuí-Guajará já foram
instaladas, e em seguida, informou que a vice-reitoria solicitou que os pedidos de diárias de passagens
sejam feitos até o dia 27 de maio. Na sequência, o Coordenador informou que o Polo UAB irá iniciar a
graduação esse semestre com oferta para Licenciatura Integrada e para oferta de Matemática para 2022,
e logo após, informou a chegada de um novo servidor, Técnico em Química para a FAQUIM, Alex
Miranda. O Prof. Alcy Ribeiro informou que dia 16 de maio será a visita da SAEST ao Campus às nove
horas e pediu para que os professores liberem os discentes para participarem do evento, e informou
também que nos dias 13 e 14 de maio será realizada a VIII Conferência Municipal de Educação, na
Universidade da Amazônia-UNAMA e que o CANAN estará participando com corpo técnico, docente
e discente. Por fim, o Coordenador do Campus informou que do dia 03 ao de 06 de junho será realizada
a Semana do Meio Ambiente com as trilhas ecológicas com estudantes e no período de 06 a 09 será
realizado o III Colóquio Ambiental, conjunto de atividades e mais torneios esportivos. 2. Projetos de
Pesquisa/Extensão/Ensino: 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 Extensão "Docência online e produção de videoaulas na formação
de professores de História": Aprovação do Projeto de Extensão coordenado pelo Prof. Francivaldo
Alves Nunes, sem alocação de carga horária, pelo período de agosto de 2022 até julho de 2023. Após
considerações acerca do referido projeto, o parecer do relatório foi aprovado por unanimidade. 2.2 Projeto de Pesquisa "Redefinindo a fronteira: a implantação da Campanha de mineração
maranhense e a imamigração de chineses para os sertões entre o Pará e o Maranhão": Renovação
do Projeto de Pesquisa coordenado pela Profª Sueny Diana Oliveira de Souza sem alocação de carga
horária, pelo período de agosto de 2022 até julho de 2023. Após considerações acerca do referido
projeto, o parecer do relatório foi aprovado por unanimidade. 2.3 - Projeto de Pesquisa "Analise
Numerica e Experimental usando Sensores Eletroceramicos para Monitoramento Ambiental":
Aprovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Marcos Benedito Caldas Costa com alocação
de dez horas de carga horária no período: agosto de 2022 até julho de 2023. Após considerações acerca
do referido projeto, o parecer do relatório foi aprovado por unanimidade. 2.4 - Projeto de Extensão
"Desenvolvimento de Kits Didaticos nas Escolas de Ensino Tecnico do Estado do Para (EETEPA
- Regiao Metropolitana), com aplicacoes na Engenharia de Materiais': Aprovação do Projeto de
Extensão coordenado pelo Prof. Marcos Benedito Caldas Costa com alocação de dez horas de carga
horária no período: agosto de 2022 até julho de 2023. Após considerações acerca do referido projeto, o
parecer do relatório foi aprovado por unanimidade. 2.5 - Projeto de Extensão "Ensino de Química no
Contexto da Classe Hospitalar: Universidade pública, Saúde e Compromisso social": Aprovação
do Projeto de Extensão coordenado pela Profª Janes Kened Rodrigues dos Santos sem alocação de
carga horária no período: agosto de 2022 até julho de 2023. Após considerações acerca do referido
projeto, o parecer do relatório foi aprovado por unanimidade. 2.6 - Projeto de Ensino "Residência
Pedagógica Interdisciplinar: ludicidade e contextualização na formação de professores de
Ciências da Natureza e suas Tecnologias". Renovação do Projeto de Ensino coordenado pela Profª
Janes Kened Rodrigues dos Santos sem alocação de carga horária no período de agosto de 2022 até
março de 2024. Após considerações acerca do referido projeto, o parecer do relatório foi aprovado por
unanimidade. 2.7 - Projeto de Ensino "Estruturação do Primeiro Laboratório da Faculdade de
Química do Campus de Ananindeua": Aprovação de carga horária do Projeto de Ensino coordenado
pela Profª Janes Kened Rodrigues dos Santos e pela Profª Lorena Gomes Corumbá, alocação de dez
horas de carga horária para a profª. Janes Kened Rodrigues dos Santos e dez horas de carga horária para
a profª. Lorena Gomes Corumbá. Após considerações acerca da carga horária, foi aprovado por
unanimidade. 2.8 - Projeto de Ensino "Pesquisa-ação: a interação universidade-escola para a
popularização das ciências Química e Física na educação básica": Aprovação de Relatório e
Renovação do Projeto de Ensino, coordenado pelo Prof Alcy Favacho Ribeiro no periodo de agosto de
2022 até março de 2024. Após considerações acerca do referido projeto, o parecer do relatório e projeto
foram aprovados por unanimidade. 3. Progressão Funcional - 3.1 - Profª. Shirsley Joany dos Santos

da Silva: Com a palavra o Prof. Vicente Aleixo fez considerações acerca do parecer elaborado pela
Comissão formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Carlos Alberto Brito da Silva Filho e
Darlene Teixeira Ferreira 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 03 de junho de 2018 a 03 de junho de 2020. Após análise, o Conselho
homologou o parecer da Comissão por unanimidade. 3.2 - Profª. Darlene Teixeira Ferreira: Prof.
Vicente Aleixo fez considerações acerca do parecer elaborado pela Comissão formada pelos docentes
Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Carlos Alberto Brito da Silva e Luciana Pereira Gonzalez Ferreira, sob a
presidência do primeiro, a qual foi favorável à progressão funcional por interstício da servidora em
epígrafe, da Classe C, nível 3, para Classe C, nível 4, denominação Adjunto, compreendendo o
interstício de 15 de maio de 2020 a 15 de maio de 2022. Após análise, o Conselho homologou o parecer
da Comissão por unanimidade. 4. Resultado Final do Concurso para Professor do Magistério
Superior Tema: Geografia Humana: Com a palavra, a Profª Elisana dos Santos agradeceu a
coordenação pelo auxílio no concurso e pontuou que correu tudo bem na realização do concurso. 5.
Homologação do Resultado Final do Concurso Público para docente, Tema: Geografia Humana.
Após considerações, o resultado final do referido concurso foi homologado por unanimidade. 6.
Substituição da Coordenação do LABHAM. Com a palavra o Prof. Adilson Brito, da Faculdade de
História, informou que houve uma reunião com os membros do conselho do Laboratório de
Humanidades Amazônicas - LABHAM e que foi decidido que a coordenação do mesmo ficará com o
Prof. Enilson Sousa, da Faculdade de Geografia. O Prof. Alcy Ribeiro informou que não recebeu
nenhum documento da Faculdade de Geografia nem da Faculdade de História sobre a questão. Profª
Sueny de Souza pediu a palavra e pontuou que essa informação não passou pela Faculdade de História;
Prof. Erneida Araújo acrescentou sobre o regimento do Campus e que essa decisão de um novo
coordenador do laboratório deveria passar pelo colegiado, assim concordando com a Profª. Sueny de
Souza. O Prof. Adilson Brito pediu a palavra novamente e pontuou que no ano de 2017 no laboratório
em questão, houve uma reunião onde foi redigido o regulamento do laboratório, no qual foi colocado
que o vice-coordenador do laboratório assumiria a coordenação e que o regulamento foi assinado pelas
duas faculdades interessadas, concordando com o regulamento. Profª Erneida Araújo pontuou ainda que
é preciso que esse ponto passe pelas subunidades antes de ir para a reunião do conselho do campus
Ananindeua, uma vez que as faculdades não tiveram oportunidade de discussão desse ponto de pauta.
Após outras manifestações de conselheiros, Prof. Alcy Ribeiro sugeriu que a pauta retornasse para as
Faculdades de Geografia e História para manifestação e após, retorne para o Conselho deliberar a
questão. O Conselho concordou por unanimidade com o encaminhamento dado. 7. Solicitação de
autorização da Especialização em Ensino de Geografia para submissão ao Edital 019/2022
SECTEC/FORMA PARÁ, sob coordenação Prof. Dr. Jovenildo Cardoso Rodrigues. Com a
palavra a profª Elisana dos Santos, pontuou que o Prof. Jovenildo Cardoso solicita a homologação do
curso de especialização em epígrafe. Na oportunidade, Prof. Alcy pediu para que todas as propostas de
especializações apresentadas ao edital SECTEC devam estar atentas para as instruções normativas da
UFPA. Após considerações, o curso em epígrafe foi aprovado por unanimidade pelo conselho. 8.
Homologação de Cronograma e Relação de inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS)
para Professor Substituto da área "Geografia Humana e Ensino de Geografia". Com a palavra a
profª Elisana dos Santos, pontuou da necessidade de um professor substituto para a Faculdade de
Geografia e informou que há dezoito inscritos no concurso. Após considerações, o cronograma e as
inscrições dos candidatos no concurso foram homologadas por unanimidade pelo conselho. 9.
Apreciação de minuta do Regimento e PDU. Com a palavra o Prof. Alcy Ribeiro, pontuou que irá
disponibilizar a minuta do PDU para todos os conselheiros no dia 16 de maio de 2022 e pontuou que os
ajustes podem ser realizados anualmente, sugerindo em seguida, a data de 24 de maio para duas
reuniões extraordinárias com pautas específicas a saber: Apreciação da minuta do PDU e Resultado do
Concurso da Faculdade de Ciência e Tecnologia. O Coordenador do Campus justificou tal sugestão
pelo que as atas dos concursos da Faculdade de Ciência e Tecnologia e discussões do PDU sejam
encaminhadas com a brevidade que o caso requer. O conselho concordou com a proposta por
unanimidade. 10. O que houver. 10.1 Profª Janes dos Santos informou que terá uma reunião no dia 12
de maio de 2022 com a PROEG e colocaram como proposição o selo de universidade democrática para

que os discentes sejam mesários, e que conte como carga horária de extensão, pontuando que poderia
ser feito um convênio/parceria com o HEMOPA para que os discentes doem sangue para que se possa
contabilizar como carga horária para atividades complementares. A Profª. Janes dos Santos acrescentou
que a Faculdade de Química adota esse procedimento. Não havendo mais nada a tratar, Prof. Alcy
Ribeiro deu por encerrada a reunião e agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Elayne
Siqueira da Silva, Bolsista PROAD/CANAN, redigi a presente ata que, depois de lida, será assinada
por quem de direito.
Ananindeua-PA, 12 de maio de 2022.
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