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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CAMPUS
UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA - ANO 2022 - REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022.
Ao décimo quarto dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, foi
realizada a terceira reunião ordinária do ano de 2022, no Auditório do Colégio Intelectual, 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: Profª. Drª. Luciana Pereira Gonzalez Ferreira, Vice-Coordenadora do
Campus de Ananindeua; o Prof. Dr. Edinaldo José de Sousa Cunha, 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. Sueny
Diana Oliveira de Souza, Diretora da Faculdade de História; Profª. Drª. Luciana Martins Freire, Diretora
da Faculdade de Geografia; Profª. Drª. Shirsley Joany dos Santos da Silva, Diretora da Faculdade de
Física; Profª. Drª. Lorena Gomes Corumbá, Vice-Diretora da Faculdade de Química; Prof. Dr. Adilson
Junior Ishihara Brito, Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de História PPGEH/PROFHISTORIA; 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. Carlos
Alberto Brito da Silva Junior, representante docente da Faculdade de Física; Prof. Dr. Wesley Oliveira
Kettle, representante docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História PPGEH/PROFHISTORIA; Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva, representante docente da Pós-graduação
em Ciências e Engenharia de Materiais - PPGCEM; o Coordenador de CPGA, Rodrigo César da Costa
Sousa; a representante técnico-administrativa Simone Santos da Silva; e as representantes discentes
Natasha de Jesus de Sousa e Jameson Santos da Silva. Como ouvintes, participaram: Prof. Dr. Cristhian
Corrêa da Paixão, Prof. Dr. Silvio Bispo do Vale, Prof. Dr. Marcos Vinícius da Silva Paula, Prof. Dr.
Fabio Cardoso Borges, Bibliotecária 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 e abrindo
para o ponto 01- Informes: 1.1 - Com a palavra, a servidora Cleide Dantas registrou seu retorno após
período de licença maternidade e pediu o apoio das faculdades em relação ao envio da listagem de
aquisição de livros, lembrando que a Biblioteca Benedicto Monteiro não recebe material de compra desde
2019, devido às limitações orçamentárias da instituição. A Bibliotecária pediu ainda apoio das faculdades
quanto às turmas concluintes dos cursos, solicitando a devolução do material da biblioteca aos alunos,
para emissão da declaração de "nada consta". Com a palavra, o Prof. Silvio do Vale informou que em
2021 foi solicitado à Biblioteca aquisição de livros para o curso Engenharia de Energia e na oportunidade,
questionou sobre o andamento do processo, que foi respondido pela servidora Cleide Dantas. 1.2 - Com a
palavra, o Prof. Alcy Ribeiro informou sobre a ocorrência do Curso de Operacionalização do Processo
Administrativo Eletrônico - PAE, do qual alguns servidores do Campus devem participar, no período: 16
de maio a 03 de junho, na modalidade online, e na oportunidade, informou sobre o novo tutorial para
orientar as unidades sobre o cadastramento de modelos de documentos, no SIPAC, pelas unidades
administrativas e acadêmicas da UFPA; depois informou sobre a vinda da equipe da DIQUALE e da
Diretoria de Mobilidade e Gestão de Programas, setores da PROEG, ao Campus no dia 20 de abril, com
uma reunião no Auditório do Colégio Intelectual, a fim de tratar da mobilidade dos alunos e dos projetos

de laboratórios, cuja programação será enviada para o e-mail; em seguida, informou sobre a visita da
Gestão Superior ao Campus de Ananindeua no dia 28 de abril; e ainda informou sobre a chamada às
Unidades Acadêmicas de envio à PROPLAN de informações sobre os projetos financiados via convênio,
contrato ou qualquer outro instrumento com órgãos da administração pública estadual, municipal ou
instituição privada, com previsão de arrecadação de recursos financeiros para o ano de 2023. Após os
informes, o Prof. Alcy Ribeiro deu continuidade à reunião com o próximo ponto. 2. Projetos de
Pesquisa/Extensão/Ensino - 2.1 - Projeto de Extensão (Renovação) - Título "Territorialidade e
representação do patronal rural no Arquipélago de Marajó-PA": Após considerações, o projeto c
oordenado pelo Prof. Aluísio Fernandes da Silva Junior, sem alocação de carga horária, no período de
março de 2022 até março de 2024, foi renovado por unanimidade pelo Conselho. 2.2 - Projeto de
Extensão (Renovação) - Título "Grão-Belém: o portal de informações da Metrópole Paraense":
Após considerações, o projeto coordenado pela Profª. Luciana Martins Freire, sem alocação de carga
horária, no período de março de 2022 até março de 2024, foi renovado por unanimidade pelo Conselho.
2.3 - Projeto de Extensão (Aprovação) - Título "Diagnóstico do setor oleiro cerâmico do município
do Moju (PA) - Estudos preliminares": Após considerações, o projeto coordenado pelo Prof.
Edemarino Araujo Hildebrando, com alocação de 10 horas de carga horária no período de abril de 2022 a
março de 2023, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2.4 - Projeto de Ensino (Aprovação) Título "Aulas experimentais de Química e Síntese e Processamento de Polímeros com materiais de
baixo custo": Após considerações, o projeto coordenado pelo Prof. Marcos Vinícius da Silva Paula, com
alocação de 10 horas de carga horária no período de abril de 2022 a setembro de 2022, foi aprovado por
unanimidade pelo Conselho. 2.5 - Projeto de Ensino (Aprovação) - Título "Laboratório de
Matérias-Primas e Tecnologia Cerâmica: A monitoria como instrumento pedagógico": Após
considerações, o projeto coordenado pelo Prof. Edemarino Araujo Hildebrando, com alocação de 10 horas
de carga horária no período de abril de 2022 a setembro de 2022, foi aprovado por unanimidade pelo
Conselho. 2.6 - Projeto de Pesquisa (Aprovação) - Título "Desenvolvimento de ligantes a base de
geopolímeros derivados de silicoaluminatos": Após considerações, o projeto coordenado pelo Prof.
Edinaldo José de Sousa Cunha, sem alocação de carga horária, no período de 05 de abril de 202 a 05 de
abril de 2024, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2.7 - Projeto de Pesquisa (Renovação) Título "Caracterização de Ligas Metálicas e Resíduos": Após considerações, o projeto coordenado
pelo Prof. Deibson Silva da Costa, com alocação de 20 horas de carga horária, no período de 31 de agosto
de 2022 a 31 de agosto de 2023, foi renovado por unanimidade pelo Conselho. 2.8 - Projeto de Pesquisa
(Renovação) - Título "Síntese e Caracterização de Sílica Mesoporosa aplicada à
Nanohidrometalurgia do Cobre": Após considerações, o projeto coordenado pelo Prof. Marcos
Vinícius da Silva Paula, com alocação de 05 horas de carga horária no período de 31 de agosto de 2022
até 31 de agosto de 2023, foi renovado por unanimidade pelo Conselho. 2.9 - Projeto de Pesquisa
(Renovação) - Título "Desenvolvimento de um nanogel a partir do Óleo Essencial extraído da
Espécie Endlicheria Arenosa possuindo Atividade Antibacteriana": Após considerações, o projeto
coordenado pelo Prof. Marcos Vinícius da Silva Paula, com alocação de 05 horas de carga horária no p
eríodo de 01 de agosto de 2022 até 30 de agosto de 2023, foi renovado por unanimidade pelo Conselho.
2.10 - Projeto de Pesquisa (Aprovação) - Título "Tecnologia e Direito: para uma Regulamentação
Normativa da Inteligência Artificial no Brasil": Após considerações e devido à ausência de parecer, o
projeto coordenado pelo Prof. Hirohito Diego Athayde Arakawa foi retirado de pauta. 2.11 - Projeto de
Pesquisa (Aprovação) - Título "Desenvolvimento do Modelo NARX-Volterra em Bacias
Hidrográficas Amazônicas": Após considerações, o projeto coordenado pelo Prof. Francisco das Chagas
de Oliveira Cacela Filho, com alocação de 10 horas de carga horária no período de 14 de abril de 2022 até
14 de abril de 2023, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 2.12 - Projeto de Pesquisa
(Renovação) - Título "Mercado de Crédito na Capitania do Pará - 1780-1810": Após considerações,
o projeto coordenado pela Profª. Siméia de Nazaré Lope, com alocação de 20 horas de carga horária no
período de 01 de maio de 2022 a 31 de abril de 2023, foi renovado por unanimidade pelo Conselho. 2.13 Projeto de Pesquisa (Renovação) - Título "A natureza nos relatos de viagem": Após considerações, o
projeto coordenado pelo Prof. Wesley Oliveira Kettle, com alocação de 20 horas de carga horária no
período de 01 de abril de 2022 a 01 de abril de 2023, com a colaboração do Prof. Estevão José da Silva
Barbosa, sem alocação de carga horária, foi renovado por unanimidade pelo Conselho. 3. Progressão
Funcional - 3.1 - Marcelo Augusto Machado Vasconcelos: Após considerações sobre o parecer
favorável da Comissão formada pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, na condição de presidente, e
Paulo Alves Melo e Paulo Celso Santiago Bittencourt, na condição de membros, sobre a Progressão do

docente Marcelo Augusto Machado Vasconcelos no interstício de 26 de abril de 2020 a 26 de abril de
2022, da Classe C, Nível 3 para Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, o parecer foi aprovado por
unanimidade pelo Conselho. 3.2 - Lucio Correia Miranda: Após considerações sobre o parecer
favorável da Comissão formada pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, na condição de presidente, e
Paulo Alves Melo e Paulo Celso Santiago Bittencourt, na condição de membros, sobre a Progressão do
docente Lucio Correia Miranda no interstício de 06 de fevereiro de 2020 a 06 de fevereiro de 2022, da
Classe C, Nível 1 para Classe C, Nível 2, denominação Adjunto, o parecer foi aprovado por unanimidade
pelo Conselho. 3.3 - Antonio da Costa Gomes: Após considerações sobre o parecer favorável da
Comissão formada pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, na condição de presidente, e Paulo Alves
Melo e Paulo Celso Santiago Bittencourt, na condição de membros, sobre a Progressão do docente
Antonio da Costa Gomes no interstício de 13 de abril de 2020 para 13 de abril de 2022, da Classe C,
Nível 3 para Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, o parecer foi aprovado por unanimidade pelo
Conselho. 3.4 - Darlene Teixeira Ferreira: O Prof. Alcy Ribeiro procedeu à nomeação de uma
Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício da docente em epígrafe que passará da
Classe C, Nível 3 para Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, no interstício de 15 de maio de 2020 a
15 de maio de 2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a Comissão, que será formada
pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Luciana Pereira Gonzalez e Carlos Alberto Brito da Silva,
sob a presidência do primeiro. 3.5 - Shirsley Joany dos Santos da Silva: O Prof. Alcy Ribeiro procedeu
à nomeação de uma Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício da docente em
epígrafe que passará da Classe C, Nível 1 para Classe C, Nível 2, denominação Adjunto, no interstício de
03 de junho de 2018 A 03 de junho de 2020. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a
Comissão, que será formada pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Darlene Teixeira Ferreira e
Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Júnior, sob a presidência do primeiro. 3.6 - Cristhian Corrêa da
Paixão: Sob a anuência dos membros do Conselho devido à solicitação prévia de inclusão como ponto na
reunião, foi inserido o ponto de aprovação do parecer favorável da Comissão formada pelos docentes
Vicente Ferrer Pureza Aleixo, na condição de presidente, e Prof. Alcy Favacho Ribeiro e Prof. Silvio
Bispo do Vale, na condição de membros, sobre a Progressão do docente Cristhian Corrêa da Paixão, no
interstício de 02 de março de 2020 a 02 de março de 2022, da Classe C, Nível 1, para Classe C, Nível 2,
denominação Adjunto, o parecer foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 4. Homologação da
coordenação do professor Marcelo Augusto Machado Vasconcelos no curso de especialização
"Geoprocessamento aplicado a Agroecologia e ao Uso dos Recursos Naturais", sem CH, no período
de 14 de abril de 2022 a 14 de abril de 2024: Com a palavra, o Prof. Paulo Melo, fez considerações
acerca do curso de especialização "Geoprocessamento aplicado a Agroecologia e ao Uso dos Recursos
Naturais" a ser coordenado pelo Prof. Marcelo Vasconcelos, e na sequência o Conselho homologou por
unanimidade a designação para a coordenação da pós-graduação lato sensu em questão. 5. Homologação
da coordenação do Laboratório de Cartografia pelo Prof. Paulo Alves de Melo: Com a palavra, o
Prof. Paulo Melo informou sobre a necessidade emissão da portaria de coordenação do LABCART, e
após considerações, o Conselho homologou por unanimidade a Coordenação do Laboratório de
Cartografia pelo Prof. Paulo Melo pelo período de dois anos. 6. Homologação do Primeiro Ciclo de
estágio do Professor Artur Vinícius Ferreira dos Santos: Com a palavra, o Prof. Paulo Melo destacou
o desempenho do docente Artur Vinícius Ferreira dos Santos, cujo conceito avaliativo foi "excelente" no
primeiro ciclo de avaliação de estágio probatório, e após considerações, o resultado que foi homologado
por unanimidade pelo Conselho. 7. Homologação do NDE de Ciência e Tecnologia: Com a palavra, o
Prof. Daniel Sousa apresentou a composição do NDE do curso de Ciência e Tecnologia que será
composto da seguinte forma: Prof. Daniel José Lima de Souza será o presidente com mandato de quatro
anos, e os membros serão Prof. Dr. Cristhian Corrêa da Paixão com mandato de quatro anos; Prof. Dr.
Reginaldo Sabóia de Paiva com mandato de quatro anos; Prof. Dr. Silvio Bispo do Vale com mandato de
quatro anos; Prof. Dr. Luiz Cláudio Fialho Andrade com mandato de dois anos; e Profª. Drª. Luciana
Pereira Gonzalez com mandato de dois anos. Em seguida, o Conselho homologou a composição do NDE
por unanimidade. 8. Homologação do NDE de Engenharia de Energia: Com a palavra, o Prof. Silvio
do Vale apresentou a composição do NDE de Engenharia de Energia, que será composto da seguinte
forma: Prof. Dr. Sílvio Bispo do Vale será o presidente com mandato de quatro anos; Prof. Dr. Jerson
Rogério Pinheiro Vaz com mandato de quatro anos; Profª. Drª. Kayt Nazaré do Vale Matos com mandato
de quatro anos; Profª. Drª. Luciana Pereira Gonzalez com mandato de dois anos; e Prof. Dr. Vicente
Ferrer Pureza Aleixo com mandato de dois anos. Na sequência, o Conselho homologou a composição do
NDE por unanimidade. 9. Plano de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor

Substituto - Geografia Humana e Ensino de Geografia: Com a palavra, a Profª. Luciana Freire
apresentou o plano do PSS da disciplina Geografia Humana e Ensino de Geografia, que já havia sido
encaminhado previamente aos conselheiros, descrevendo as principais informações do documento. Após
as considerações, o Plano foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. 10. Homologação do Resultado
Final do Concurso Público para docente, Tema: Geografia Humana: Com a palavra, a Profª. Luciana
Freire apresentou o resultado final do Concurso Público para Professor do Magistério Superior, Tema:
Geografia Humana, para ocupação de vaga na Faculdade de Geografia. Segundo o resultado, em primeiro
lugar ficou o candidato Daniel Araújo Sombra Soares; em segundo lugar, a candidata Mariana Neves
Cruz Mello; em terceiro lugar a candidata Mayka Danielle Brito Amaral; em quarto lugar, o candidato
Caio Cursini; e em quinto lugar, a candidata Ana Cláudia Alves de Carvalho. Após as considerações, o
resultado foi homologado por unanimidade pelo Conselho. 11. O que houver. 11. 1 - O Prof. Paulo Melo
pediu a palavra e informou sobre turma da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento, que já se
formou e gostaria de participar de um ato simbólico de entrega de diplomas, e na oportunidade, o diretor
da FTG solicitou o suporte da Coordenação do Campus para a organização de entrega de diplomas,
ressaltando que apesar de ter sugerido a data de vinte de maio, esta pode ser revista, uma vez que não há
uma data definida para a finalização da confecção dos diplomas pelo CIAC. O Prof. Paulo Melo sugeriu
ainda o envio de ofício da Coordenação do Campus ao CIAC solicitando a definição de um prazo para
envio dos diplomas ao Campus, a fim de agendar a organização do ato simbólico. Com a palavra, Prof.
Sueny Souza informou que de acordo com a nova resolução, os diplomas serão emitidos em formato
digital, e que os diplomas digitais não usufruem de um sistema que informe dados acerca da expedição do
diploma. Com a palavra, o Prof. Fábio Borges informou que a Faculdade de Química enviou
recentemente documentos para o CIAC para emissão de diplomas, e também pediu suporte da
Coordenação para a organização das cerimônias de colação da FAQUIM. 11.2 - Em seguida, com a
palavra, o Prof. Cristhian Paixão retomou o assunto abordado na Reunião do Conselho do dia 10 de março
acerca da necessidade de uma resolução que ampare estudantes que estejam no processo de finalização da
gestação e puerpério durante curso de pós-graduação, informando que tomou a iniciativa de levantar as
informações acerca de normativas referentes a esses casos, e revelou que foi orientado a fazer uma
proposição ao CONSEPE para uma resolução que trate de licença maternidade e paternidade para
estudantes de pós-graduação. O Prof. Alcy Ribeiro propôs que o Prof. Cristhian Paixão elaborasse uma
minuta para ser apreciado pelo Conselho, e posteriormente, encaminhado ao CONSEPE. Com a palavra, a
Prof. Janes dos Santos sugeriu que a elaboração da minuta envolvesse os coordenadores de pós-graduação
do Campus, e acrescentou que a resolução vigente oferece um certo suporte a alunos da graduação. Após
considerações, o Conselho manifestou concordância em relação a proposta do Prof. Alcy Ribeiro de
indicação do Prof. Cristhian Paixão para elaborar a minuta da resolução a ser apreciada pelo Conselho em
futura reunião. 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, 14 de abril de 2022.
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