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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CAMPUS
UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA - ANO 2022 - REALIZADA NO DIA 14 DE JUNHO DE 2022.
Aos catorze dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, foi realizada
a quinta 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: Profª. Luciana Pereira Gonzalez, Vice-Coordenadora do Campus Universitário de
Ananindeua; 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; Profª. Drª. Sueny
Diana Oliveira de Souza, Diretora da Faculdade de História; Profª. Dr. Luciana Martins Freire, 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; 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. Wesley Oliveira Kettle, representante
docente do Mestrado Profissional em Ensino de História - PPGEH/PROFHISTORIA; o Coordenador de
CPGA, Rodrigo César da Costa Sousa; o representante técnico-administrativo Oniwendel Felipe de
Morais Pereira; e as representantes discentes Elizama Félix da Silva, Ana Clara de Freitas Ribeiro e
Olívia Lopes Leite. Como ouvintes, participaram: o Prof. Dr. Aureliano da Silva Guedes, a Bibliotecária
Cleide Furtado Nascimento Dantas, e os discentes Nicolas Rodrigues Mota, Luciana dos Santos Saldanha
e Letícia dos Santos Silva. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro iniciou a reunião, após o prazo regimental
de espera, dando boas-vindas aos presentes, apresentando os pontos pauta: 01- Informes: 1.1 - Prof. Alcy
Ribeiro registrou que no dia anterior ocorreu a colação de grau das turmas de Geografia e Química, com a
presença do Reitor e Vice-reitor, Prof. Dr. Emmanuel Tourinho e Gilmar Silva, respectivamente. Na
oportunidade, informou que a gestão superior anunciou o início do processo de negociação para a
construção do prédio do Campus na Granja do Icuí-Guajará pela UFPA. Na sequência, o Prof. Alcy
Ribeiro passou a palavra para a Profª. Sueny de Souza que relembrou que na Reunião Extraordinária do
Conselho ocorrida no dia 24 de maio de 2022, para tratar do PDU, foi repassado o informe sobre a
possibilidade de Acordo de Cooperação com a SEDUC para utilização de salas da Escola Estadual Luiz
Nunes Direito e solicitou esclarecimentos sobre o processo de mudança das turmas das licenciaturas do
Campus para a referida escola e plano de ocupação. Na sequência, com a palavra, a Profª. Luciana Freire
informou que o CAGEO realizou assembleia para tratar deste assunto levantado pela Profª. Sueny de
Souza e corroborou o pedido de esclarecimentos sobre essa mudança. O Prof. Alcy Ribeiro explicou que
se trata de uma possibilidade levantada desde o período de ocupação das dependências da FAAM.
Ressaltou que foram feitas articulações para ocupação de escolas desde então e na oportunidade, o
Coordenador relatou o histórico dessa negociação, mencionando a parceria com a SEDUC. Com a
palavra, o Prof. Adilson Brito perguntou se todas as licenciaturas vão se mudar para a escola e questionou
ainda o porquê da escolha pelas licenciaturas para a ocupação do espaço da escola. O Prof. Alcy Ribeiro
esclareceu que cada subunidade será ouvida e a decisão depende de aprovação dentro das respectivas
subunidades. Quanto a escolha das licenciaturas, justificou que a opção para o uso do espaço da escola

Luiz Direito Nunes destacou que naturalmente deve-se ao fato de se tratar do uso de um espaço escolar
públoco na qual a UFPA já tem acordo para as mais variadas atividades no âmbito das licenciaturas;
destacou que esta ação com uma escola da rede estadual vem facilitar a escolha de realização de projetos
de ensino e oportunidades de atuação dos discentes no ensino quanto a estágio, ressaltando que se trata de
uma possibilidade que deve ser discutida nos Conselhos de Faculdades e do Campus, reafirmando que o
Conselho é soberano sobre esta deliberação. Após diversas intervenções, debates de ideias,
esclarecimentos, sugestões, a coordenação do Campus informou que fará uma nota de esclarecimento para
toda a comunidade acadêmica do CANAN e fará ampla divulgação nos meios de comunicação oficiais do
Campus; ressaltou que fica à disposição de qualquer membro da comunidade para qualquer
esclarecimentos e a qualquer tempo sobre o assunto. Na sequência, o Prof. Alcy Ribeiro informou sobre
os cortes orçamentários na universidade, ressaltando que a gestão superior assegurou que não haverá
cortes nas bolsas relacionadas à Assistência Estudantil. Na oportunidade, o Coordenador do Campus
informou sobre o afastamento da Assistente Social Simone Silva por motivo de saúde e acrescentou que
as principais questões pedagógicas e assistenciais do Campus foram repassadas para a SAEST. O Prof.
Alcy Ribeiro informou ainda sobre os pedidos de diárias e passagens alertando sobre os prazos; informou
sobre a Consulta a interessados em cursar Doutorado em Ensino de Ciências e Matemática pela
REAMEC - IEMCI, voltada apenas para docentes do quadro efetivo da UFPA; informou sobre a
Instrução Normativa Nº 01/2022 - PROEG/UFPA que dispõe sobre os Trabalhos de Conclusão de Curso.
Em seguida, com a palavra, o Prof. Adilson Brito informou que nos dias 09 e 10 de junho foi realizada a
Plenária Nacional do PROFHISTORIA, onde foi discutido sobre a implantação do Programa de
Doutorado no Campus de Ananindeua e ressaltou sobre a necessidade de funcionamento do Doutorado
nas dependências do Campus, conforme determinado em auditoria realizada. Logo após, com a palavra, a
Profª. Erneida Araújo questionou sobre vinda da Administração Superior para reunir com servidores do
Campus Ananindeua a fim de tratar da cobrança dos prédios do Campus na Granja Icuí, ao que o Prof.
Alcy Ribeiro respondeu que a questão da greve de servidores afetou a viabilidade deste agendamento. Na
oportunidade, a Profª. Erneida Araújo ressaltou a necessidade de se ter atenção aos alunos, em especial no
período de greve; Prof. Alcy informou que irá agendar reunião com sindicato para ajudar nos debates e
esclarecimentos. Na sequência, Prof. Wesley Kettle informou sobre o evento da Semana do Meio
Ambiente e o III Colóquio Ambiental, ocorridos na primeira semana de junho e, na oportunidade, o Prof.
Alcy Ribeiro estendeu agradecimentos pela organização e colaboração no evento aos servidores
Franciluce Rodrigues, Simone Silva e Paulo Martins. Em seguida, o Prof. Alcy Ribeiro registrou
novamente a ocorrência da colação de grau das turmas de Geografia e Química, e a Profª. Luciana Freire
registrou seu agradecimento à equipe de organização da referida colação. Logo após, o Prof. Daniel de
Sousa informou que o Concurso Público para Professor do Magistério Superior do curso de Ciência e
Tecnologia está em fase de finalização e na oportunidade, agradeceu ao suporte da Coordenação nos
trabalhos. 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 Extensão "Meninas Digitais Paraense": Aprovação do Projeto de
Extensão coordenado pela Profª. Danielle Costa Carrara Couto, sem alocação de carga horária, pelo
período de 01 de junho de 2022 até 31 de maio de 2023. Após considerações, o projeto de extensão foi
aprovado por unanimidade. 2.2 - Projeto de Extensão "Uso de Histórias em Quadrinhos (HQs) no
ensino de Geografia Física": Aprovação do Projeto de Extensão coordenado pela Profª. Luciana Martins
Freire, sem alocação de carga horária, pelo período de 01 de junho de 2022 a 31 de maio de 2024. Após
considerações, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.3 - Projeto de Pesquisa
"Geodiversidade da Amazônia Paraense": Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pela Profª.
Luciana Martins Freire, sem alocação de carga horária, com a colaboração do Prof. Lucio Correia
Miranda, sem alocação de carga horária, pelo período de 01 de agosto de 2022 a 31 de julho de 2024.
Após considerações, o projeto de pesquisa foi renovado por unanimidade. 2.4 - Projeto de Extensão
"Sala de aula virtual em História como estratégia de ensino e aprendizagem em comunidade":
Aprovação do Projeto de Extensão coordenado pelo Prof. Francivaldo Alves Nunes, sem alocação de
carga horária, no período de 01 de agosto de 2022 a 31 de julho de 2023. Após considerações, o projeto
de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.5 - Projeto de Extensão "Apresentação da Física
Quântica como Porta de Ingresso Acadêmico": Aprovação do Projeto de Extensão coordenado pelo
Prof. Vicente Ferrer Pureza Aleixo, com alocação de dez horas de carga horária, com a colaboração da
Profª. Shirsley Joany dos Santos da Silva, sem alocação de carga horária, e do Prof. Carlos Alberto Brito

da Silva Junior, com alocação de cinco horas de carga horária, no período de 01 de julho de 2022 a 31 de
julho de 2023. Após considerações, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.6 - Projeto de
Extensão "Disseminação das Tecnologias de Fontes Renováveis em Escolas Públicas no município
de Ananindeua": Aprovação do Projeto de Extensão coordenado pela Profª. Kayt Nazaré do Vale Matos,
sem alocação de carga horária, no período de 20 de maio de 2022 a 20 de maio de 2023. Após
considerações, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.7 - Projeto de Pesquisa "
Montagem, Instalação e Monitoramento de um Aerogerador de Pequeno Porte no Campus de
Ananindeua, Bairro Icuí": Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Jerson Rogério
Pinheiro Vaz, sem alocação de carga horária, no período de 20 de maio de 2022 a 20 de maio de 2023.
Após considerações, o projeto de pesquisa foi renovado por unanimidade. 2.8 - Projeto de Pesquisa "
Monitoramento dos Rios da Amazônia quanto a multirresistência a antimicrobianos em função de
ações antrópicas e dos protocolos de COVID": Aprovação de participação da Profª. Kellen Heloizy
Garcia Freitas no Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Rommel Thiago Jucá Ramos, do Instituto
de Ciências Biológicas, com alocação de vinte horas de carga horária, no período de 07 de dezembro de
2021 a 06 de dezembro de 2023. Após considerações, a participação da docente no projeto de pesquisa foi
aprovada por unanimidade. 2.9 - Projeto de Ensino "Pesquisa-ação: a interação universidade-escola
para a popularização das ciências Química e Física na educação básica - II": Ajuste na portaria do
projeto em epígrafe. Aprovação do Projeto a ser coordenado pelo Prof. Cristhian Corrêa Paixão, sem
alocação de carga horária, com a colaboração do Prof. Alcy Favacho Ribeiro, sem alocação de carga
horária, e da Profª. Ângela Costa Santa Brígida, com alocação de cinco horas de carga horária, no período
de 01 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2023, mantendo a participação dos demais nomes de
colaboradores aprovados na 4a. reunião do Conselho. Após considerações, o ajuste no projeto de ensino
foi renovado por unanimidade. 2.10 - Projeto de Ensino "Iniciação à Docência": Aprovação do Projeto
de Ensino, cujo Núcleo de Alfabetização/Pedagogia será coordenado pela Prof. Drª. Lívia Sousa da Silva;
a Coordenação voluntária ficará sob responsabilidade do Prof. Dr. Willian Lazaretti da Conceição; a
Coordenação do Núcleo de Licenciatura em História ficará a cargo da Prof.ª Drª. Sueny Diana Oliveira de
Souza, sem alocação de carga horária; e a Coordenação do Núcleo de Licenciatura em Geografia ficará a
cargo do Prof. Dr. Jovenildo Cardoso Rodrigues, sem alocação de carga horária, pelo período 01 de
agosto de 2022 a 31 de dezembro de 2023. Após considerações, o projeto de ensino foi aprovado por
unanimidade. 3. Progressão Funcional - 3.1 - Prof. Raimundo Sócrates de Castro Carvalho: O Prof.
Alcy Ribeiro procedeu a nomeação de 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 08 de agosto de 2020 a 08 de agosto de 2022. Após sugestão, o Conselho
aprovou por unanimidade a Comissão, que será formada pelos docentes Luciana Martins Freire, Aluísio
Fernandes da Silva Junior e Jovenildo Cardoso Rodrigues, sob a presidência da primeira. 3.2 - Prof.
Edemarino Araújo Hildebrando: Prof. Alcy Ribeiro procedeu a nomeação de Comissão de Avaliação
de Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe D Nível I para
Classe D Nível II, denominação Associado, compreendendo o interstício de 13 de julho de 2020 a 13 de
julho de 2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a Comissão, que será formada pelos
docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Silvio Bispo do Vale e Roseane de Lima Silva, sob a presidência
do primeiro. 4. Aprovação da Profª. Drª. Angela Costa Santa Brígida a fim de compor o Núcleo
Docente Estruturante (NDE) da Faculdade de Física do Campus Ananindeua, de acordo com a
Resolução n.4.908, de 21 de março de 2017 de acordo com Art. 3º V e VI: Com a palavra, a Profª.
Shirsley da Silva apresentou o ponto ressaltando que a inclusão da Profª Angela Costa Santa Brígida no
Núcleo Docente Estruturante do curso de Licenciatura em Física está de acordo com a normativa. Após
considerações, o Conselho do Campus aprovou por unanimidade a inclusão da docente na composição do
NDE de Licenciatura em Física. 5. Homologação da Substituição da Coordenação do LABHAM: O
Prof. Alcy Ribeiro passou a palavra para a Profª. Sueny de Souza, que informou que o ponto já foi
deliberado pelo Conselho da Faculdade de História, que aprovou a substituição da Coordenação do
Laboratório de Ensino de Humanidades Amazônicas - LABHAM, ocupada atualmente pelo Prof. Adilson
Brito, da Faculdade de História, pelo Prof. Enilson da Silva Sousa, da Faculdade de Geografia. Com a
palavra a Profª. Luciana Freire, diretora da FAGEO, informou que a Faculdade de Geografia homologou
o nome do Prof. Enilson Sousa como novo coordenador do referido laboratório, destacando que a
Faculdade propôs que o laboratório tenha uma disponibilidade de acesso para uso do espaço entre os
professores e pesquisadores das faculdades de História e Geografia, de maneira que o espaço seja
compartilhado inclusive com outros laboratórios já aprovados. Após considerações, o Conselho

homologou por unanimidade, a substituição da coordenação do LABHAM, que será assumida pelo Prof.
Enilson Sousa, a partir das condições de compartilhamento do espaço entre os docentes das Faculdades de
História e Geografia, com sugestão de criação de calendário semanal de usos do LABHAM. 6. Processos
de Remoção/Redistribuição/Aproveitamento de Concurso: Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro
abordou este ponto explicando que esta deliberação é uma recomendação da PROGEP em atendimento à
AGU/PR, de que todos os pedidos de remoção, redistribuição e aproveitamento de concurso sejam
apreciados pelo Conselho, independentemente do parecer emitido. O Coordenador apresentou cada
processo com a leitura de parecer daqueles que o tinham, com apresentação seguida de suas respectivas
deliberações pelo Conselho, na seguinte ordem: 6.1. Processo Nº 23073.035736/2017-05 - Interessado:
Ana Cleide Bezerra Amorim (Aproveitamento de Concurso Docente, Área Estatística): não há código de
vaga disponível para este processo; 6.2 - Processo Nº 23073.011851/2018-67 - Interessado: Aneliése
Lunguinho Figueiredo de Souza (Aproveitamento de Concurso Docente, Área Química Inorgânica/Geral):
não há código de vaga disponível para este processo; 6.3 - Processo Nº 23073.023921/2018-65 Interessado: Neila de Jesus Ribeiro Almeida (Aproveitamento de Concurso Docente, Área Etnoecologia
na Amazônia): de acordo com pareceres das Faculdades de Geografia e Geoprocessamento, a docente não
tem o perfil e não há código de vaga disponível para este processo; 6.4 - Processo Nº
23073.010588/2015-46 - Interessado: Regiane Leite Correa (Redistribuição de Técnico - Contadora): não
há código de vaga disponível para o cargo neste processo; 6.5 - Processo Nº 23073.010587/2015-00 Interessado: Enio Erasmo De Oliveira Ramalho (Redistribuição de Técnico - Técnico em Contabilidade):
não há código de vaga disponível para o cargo neste processo; 6.6 - Processo Nº 23073.009577/2017-85 Interessado: Leandro Jose Lopes da Silva Oliveira (Redistribuição de Técnico - Assistente em
Administração): não há código de vaga disponível para este processo; 6.7 - Processo Nº
23073.007536/2020-50 - Interessado: Luciula Romana da Silva Ferreira (Redistribuição de Técnico Produtora Cultural): não há código de vaga disponível para o cargo neste processo; 6.8 - Processo Nº
23073.028642/2013-11 - Interessado: Walber de Oliveira Costa (Remoção de Técnico - Assistente em
Administração): em caso de ainda haver interesse na transferência, servidor deve reapresentar processo de
solicitação de transferência, no entanto, no momento não há vaga disponível; 6.9 - Processo Nº
23073.036601/2014-14 - Interessado: Marcia Cristina Trindade dos Santos (Remoção de Técnico Auxiliar em Administração): em caso de ainda haver interesse na transferência, servidor deve reapresentar
processo de solicitação de transferência; no entanto, não há código de vaga no momento; 6.10 - Processo
Nº 23073.033962/2014-09 - Interessado: Marcia Cristina Trindade dos Santos (Remoção de Técnico Auxiliar em Administração): em caso de ainda haver interesse na transferência, servidor deve reapresentar
processo de solicitação de transferência; no entanto, não há código de vaga no momento 6.11 - Processo
Nº 23073.001954/2015-76 - Interessado: João Guilherme Fortes Sampaio (Remoção de Técnico Engenheiro): devido ao servidor ter se aposentado, arquivar processo; 6.12 - Processo Nº
23073.031122/2020-41 - Interessado: Lidiane Lucia Cabral Sorricueta (Remoção de Técnico - Assistente
em Administração): transferência aprovada, em caso de haver vaga disponível; 6.13 - Processo Nº
23073.029537/2020-55 - Interessado: Antonio Augusto da Costa Severo (Remoção de Técnico Psicólogo): transferência aprovada em caso de haver vaga disponível; 6.14 - Processo Nº
23073.025742/2013-41 - Interessado: Gisele Helena Das N. Martinez (Remoção de Técnico Bibliotecário): não há código de vaga disponível para este processo; 6.15 - Processo Nº
23073.033814/2018-18 - Interessado: Jardeny Linhares da Silva (Remoção de Técnico - Auxiliar em
Administração): não há código de vaga do cargo disponível para este processo; 6.16 - Processo Nº
23073.030299/2014-82 - Interessado: Shirley de Nazaré da Silva Palmeira (Remoção de Técnico): em
caso de ainda haver interesse na transferência, servidor deve reapresentar processo de solicitação de
transferência; no entanto, não há código de vaga no momento; 6.17 - Processo Nº 23073.002175/2014-15
- Interessado: Luis Vanderlei Sarmento Gonzaga (Remoção de Técnico): em caso de ainda haver interesse
na transferência, servidor deve reapresentar processo de solicitação de transferência; no entanto, não há
código de vaga no momento; 6.18 - Processo Nº 23073.034995/2021-97 - Interessado: Luan Tinoco
Araujo (Remoção de Técnico - Administrador): não há código de vaga disponível para este processo; 6.19
- Processo Nº 23073.020109/2022-29 - Interessado: Youssef Gabriel Oliveira Castelo (Remoção de
Técnico - Técnico em TI): parecer favorável, porém não há vaga disponível; 6.20 - Processo Nº
23073.011636/2022-42 - Interessado: Francisco José Cardoso da Silva (Remoção de Técnico - Assistente
em Administração): servidor tem mantido contato com a Coordenação do Campus a fim conhecer o esp
aço e as atividades da Unidade; sua transferência foi aprovada em caso de haver vaga disponível; 6.21 Obs.: dois processos com a mesma interessada: Processo Nº 23073.032983/2019-11 - Interessado: Maria

do Socorro Ribeiro Padinha Padinha (Redistribuição Docente, Área Educação): para conhecimento da
interessada que não foi aprovada a transferência; 6.22 - Processo Nº 23073.028357/2019-12 - Interessado:
Maria do Socorro Ribeiro Padinha Padinha (Redistribuição Docente, Área Educação): para conhecimento
da interessada que não foi aprovada a transferência; 6.23 - Processo Nº 23073.018819/2017-21 Interessado: Edilma Pereira Oliveira (Redistribuição Docente, Área Engenharia de Alimentos): a docente
não tem o perfil para atuar nos cursos do CANAN; ademais, não há código de vaga disponível para este
processo; 6.24 - Processo Nº 23073.029449/2021-34 - Interessado: Leonidas Pompeu Leão Velloso
(Redistribuição Docente, Área Economia do Meio Ambiente): após apreciação do Conselho da FAGEO,
não foi homologado o aproveitamento da vaga; 6.25 - Processo Nº 23073.032370/2014-61 - Interessado:
Pedro Cruz Nunes de Moraes (Redistribuição Docente, Área Física/Matemática): não passou pelo
Conselho da Faculdade de Física e a transferência não foi aprovada; 6.26 - Processo Nº
23073.017389/2017-21 - Interessado: Arthur Abinader Vasconcelos (Redistribuição Docente, Área
Química Industrial): transferência não foi aprovada; 6.27 - Processo Nº 23073.002879/2016-46 Interessado: Kelly Christina Ferreira Castro (Redistribuição Docente, Área Química): em caso de ainda
haver interesse na transferência, servidora deve reapresentar processo de solicitação de transferência; 6.28
- Processo Nº 23073.006887/2016-67 - Interessado: Rose Caldas de Souza Meira (Redistribuição
Docente, Área Engenharia e Meio Ambiente): a docente não tem o perfil para atuar no CANAN e não há
código de vaga disponível para este processo; 6.29 - Processo Nº 23073.011737/2016-75 - Interessado:
Leonardo Brasil Felipe (Redistribuição Docente, Área Geologia): não há código de vaga disponível para
este processo; 6.30 - Processo Nº 23073. 004932/2020-25 - Interessado: Bruno Apolo Miranda Figueira (
Redistribuição Docente, Área Química): apresentação de parecer da Faculdade de Química favorável com
transferência aprovada, em caso de haver vaga disponível. O Conselho homologou o parecer da comissão
da FAQUIM; 6.31 - Obs.: dois pareceres com mesmo interessado: Processo Nº 23073.014495/2017-52 Interessado: Raimundo Erundino Santos Diniz (Redistribuição Docente, Área História): solicitação de
transferência não aprovada, com sugestão de que o docente interessado reapresente um novo processo de
solicitação de transferência; 6.32 - Processo Nº 23073.026282/2018-54 - Interessado: Raimundo Erundino
Santos Diniz (Redistribuição Docente, Área História): solicitação de transferência não aprovada, com
sugestão de que o docente interessado reapresente um novo processo de solicitação de transferência; 6.33
- Processo Nº 23073.006046/2016-50 - Interessado: Aline Christian Pimentel Almeida Santos (Remoção
Docente, Área Engenharia Sanitária/Geotecnologias): transferência não aprovada, com parecer
desfavorável; 6.34 - Processo Nº 23073.040542/2014-71 - Interessado: Leandro dos Santos Ribeiro
(Remoção Docente, Área Matemática/Estatística): não há interesse na transferência do docente, portanto,
transferência não aprovada; 6.35 - Processo Nº 23073.023257/2018-19 - Interessado: Fabrício de Souza
Farias (Remoção Docente, Área Engenharia da Computação): não há código de vaga disponível para este
processo; 6.36 - Processo Nº 23073.020387/2016-38 - Interessado: Fabrício de Souza Farias (Remoção
Docente, Área Engenharia da Computação): não há código de vaga disponível para este processo; 6.37 Processo Nº 23073.028430/2016-11 - Interessado: Arthur da Costa Almeida (Remoção Docente, Área
Matemática): não há código de vaga disponível para este processo; 6.38 - Processo Nº
23073.028430/2018-75 - Interessado: Samuel Levi Freitas da Luz (Remoção Docente, Área
Matemática/Geofísica): a Faculdade de Física desconhece o processo; transferência não aprovada; 6.39 Processo Nº 23073.027365/2018-61 - Interessado: Carla Cristina de Souza Tavares (Remoção Docente,
Área Matemática): transferência não aprovada. 7. O que houver: 7.1 - Com a palavra, a Prof. Sueny de
Souza sugeriu que a Coordenação do Campus não faça abordagens de temas como acordos de cooperação
como informes, a fim de não gerar desinformações entre a comunidade acadêmica, divulgando apenas
parcerias com informações claras e completas e reforçou o pedido de que haja diálogo com alunos sobre a
mudança para outro espaço além do já ocupado atualmente pelo Campus. 7.2 - Com a palavra, o Prof.
Adilson Brito sugeriu que a reunião com o Reitor da UFPA seja reagendada a fim de viabilizar a
discussão sobre as obras do Campus no Icuí, ressaltando a necessidade deste diálogo com a
Administração Superior. Na oportunidade, o Prof. Alcy Ribeiro relatou as condições que recebeu o
Campus e como está na atual gestão. Solicitou, na oportunidade, que o Engenheiro Civil Oniwendel
Pereira para explanar a atual situação do espaço; Oniwendel explicou e deu detalhes sobre as ações
realizadas no prédio construído na Granja do Icuí e todos os procedimentos relacionados a sua
manutenção. 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 junho de 2022.
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