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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 
DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA - ANO 2019 -
REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019. 

Aos oito dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas e quinze minutos, foi 
realizada na sala de aula 02, do prédio anexo, a sexta reunião ordinária do ano de 2019, presidida 
pelo Vice Coordenador do Campus Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva, 
com os representantes docentes, discentes e técnico-administrativos do Conselho Deliberativo do 
Campus de Ananindeua, listados a seguir: Prof. Dr. Daniel José Lima de Sousa, Diretor da Faculdade 
de Ciência e Tecnologia; Prof. MSc. Alacid do Socorro Siqueira Neves, Diretor da Faculdade de 
Engenharia de Materiais; Prof. Dr. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, Vice-Diretor da 
Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento; Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, Diretor da 
Faculdade de Química; Prof. Dr. Enilson da Silva Sousa, Vice-Diretor da Faculdade de Geografia; Prof. 
Dr. Adilson Junior lshihara Brito, Diretor da Faculdade de História; Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da 
Silva Junior, Diretor da Faculdade de Física; Prof. Drª. Simeia de Nazaré Lopes, representante 
docente da Faculdade de História; Profª. MSc. Janes Kened Rodrigues dos Santos, representante 
docente da Faculdade de Química; Profª Drª Shirsley Joany dos Santos da Silva, representante 
docente da Faculdade de Física e os representantes técnico-administrativos Erik André de Nazaré 
Pires e Josué Muniz Costa. Participaram como ouvintes os docentes Paulo Celso Santiago Bittencourt 
e Pedro Paulo Guimaraes Ribeiro; e as técnicas-administrativas Cleide Furtado Nascimento Dantas e 
Simine Santos da Silva. Com a palavra, o Prof. Alisson Rios iniciou a reunião dando boas-vindas aos 
presentes e abriu o primeiro ponto de pauta: 01- Informes: O técnico-administrativo Erik Pires 
informou que no período de 01 a 23 de julho, foi realizado um inventário na Biblioteca Benedicto r-
Monteiro e não houve nenhuma perda no acervo. Informou que no dia 21 de agosto será realizado ~\/""'' 
mais um treinamento do Programa de Capacitação da Biblioteca Benedicto Monteiro em parceria 73·- . 
com o PCNA Digital. Informou ainda que ele participou da Mesa Redonda "O papel do Profissional · °/ 
da Informação para a Sociedade", durante o XLII Encontro Nacional dos Estudantes de 
Biblioteconomia, Documentação, Ciência e Gestão da Informação, ocorrido em Belém no período de 
21 a 27 de julho. Por fim, apresentou ao conselho a nova integrante da Biblioteca Benedito 
Monteiro, a servidora Cleide Furtado Nascimento Dantas. O prof. Adilson Brito informou que os 
alunos do curso de História participaram do 30º Simpósio Nacional de História, realizado em Recife, ~ 
no período de 15 a 19 de julho, e todos apresentaram trabalhos durante o referido evento. Na ' 
ocasião, o prof Adilson Brito destacou que os alunos do Campus foram premiados em primeiro e em . __ 

' terceiro lugar nos painéis apresentados no Evento. Os discentes premiados em primeiro lugar foram 
Lucas Macedo Nojosa, Josué Pamplona da Silva, Athos Matheus da Silva Guimarães e Clodoaldo ~) 
Lobo dos Santos e o discente premiado em terceiro lugar foi Paulo Wesley Nascimento Rosa. A - t-----
téc~i~a-administrativa Simo~e Silva inform~u ~ue está a~erto o Edital para o proce~so seletivo do~ 
Auxilio Intervalar, nas modalidades Permanenc1a e Moradia para alunos da na modalidade intensiva 
intervalar, que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Informou ainda que está 
aberto um edital de Auxílio Moradia específico para discentes indígenas, quilombolas e de 
populações tradicionais . Por fim, solicitou a colaboração de todos no sentido de divulgar os editais e 
encaminhar os discentes para receberem orientações junto a DAEST/CANAN. O prof. Alacid Neves , 
informou que o técnico-administrativo André Luis Mileo Ferraoli Silva retornou às atividades ~ 
laborais, após encerramento de sua licença para qualificação. Informou ainda que muitos . . 
professores da Faculdade de Engenharia de Materiais submeteram projetos junto ao Edital de 
Monitoria da Pró-reitoria de Graduação. Por fim, informou que foi realizada a manutenção do 
Laboratório de Química . Na oportunidade, agradeceu ao empenho da Coordenação e também ao 

p~of_- ~lisson Rios pela cessão do Labor_atório de P~á~icas d: ~etalurgia Extrativa para realização de z/tJ) 
d1sc1plinas das Faculdades de Engenharia de Matena1s e Qu1m1ca. O prof. Alcy Favacho informou que ~ 
a Faculdade de Química finalizou as disciplinas no Campus do Guamá, utilizando o Laboratório de 
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Wesley Oliveira Kettle, sem alocação de carga horária pelo período de 01 de agosto de 2019 a 31 de 
dezembro de 2019, com a colaboração do docente Carlos Augusto de Castro Bastos, sem alocação 
de carga horária. Após análise, o projeto foi aprovado por unanimidade. 2.11- "Mapas Digitais": 
Projeto de Pesquisa coordenador pelo Paulo Alves de Melo, sem alocação de carga horária, pelo 
período de 01 de julho de 2019 a 01 de julho de 2020. Após análise, o projeto foi aprovado por 

unanimidade. 2.12- "Jogos didáticos inclusivas no ensino de Química: proposições para alunos 
cegos e de baixa visão das escolas estaduais de Ananindeua-PA": Projeto de Extensão coordenado 
pela docente Janes Kened Rodrigues dos Santos, com alocação de 05h de carga horária semanal pelo 
período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. Após análise, o projeto fo i aprovado por 
unanimidade. 2.13- "QUIMANIX: Propostas didáticas para o viés metodológico nas aulas de 
Química usando o ambiente digital dos laboratórios de informática.": Projeto de Extensão 
coordenado pela docente Kellen Heloisy Garcia Freitas, com alocação de 0Sh de carga horária 
semanal, pelo período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020, com a colaboração da 
docente Janes Kened Rodrigues dos Santos, com alocação de com alocação de 0Sh de carga horária 
semanal. Após análise, o projeto foi aprovado por unanimidade. 2.14- "Diagnóstico Socioambiental 
e Programa de Monitoramento das Terras Indígenas Xikrin do Cateté e Avaliação dos Impactos 
Ambientais decorrentes de Empreendimentos Minerários": Projeto de Pesquisa coordenador pelo 
docente Reginaldo Saboia de Paiva, com alocação de 20h pelo período de 01 de julho de 2019 a 30 
de junho de 2021, com a colaboração dos docentes Sílvio Bispo do Vale, com alocação de 10h, Kellen 
Heloisy Garcia Freitas, com alocação de 0Sh, Alcy Favacho Ribeiro, sem alocação de carga horária, 
Daniel José Lima de Sousa, sem alocação de carga horária, e os técn icos-administrativos Jean da 
Silva Albuquerque, com alocação de 10h, e Josivan Barros de França, com alocação de 0Sh. Após 
análise, o projeto foi aprovado por unanimidade. 2.15- ''Territórios e paisagens litorâneas: 
mapeamento da supressão dos bosques de manguezais da fachada atlântica da costa paraense": 
Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Paulo Alves Melo, já aprovado em reunião de 
Conselho realizada no dia 09 de maio do corrente ano. O docente solicita a inclusão dos 
colaboradores docentes Lúcio Correia Miranda, Estêvão José da Silva Barbosa e Paulo Celso Santiago 
Bittencourt, todos sem alocação de alocação de carga horária pelo período de 08 de agosto de 2019 
a 31 de julho de 2020. Após análise, o projeto foi aprovado por unanimidade. 2.16- "Dinâmica das 
paisagens de bacia hidrográfica do rio Guamá: subsídio ao planejamento ambiental integrado": 
Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Lúcio Correia Miranda, com alocação de 20h de carga 
horária semanal, pelo período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2021, com a colaboração 

~

) 

. 

' 

dos docentes Estêvão José da Silva Barbosa, Paulo Alves de Melo, Marcelo Augusto Machado 
Vasconcelos, Paulo Celso Santiago Bittencourt, Antonio da Costa Gomes, com alocação de 2h, e ('\ 
Danielle Costa Carrara Couto, sem alocação de carga horária. Após análise, o projeto foi aprovado _ 'f.-__ 
por unanimidade. 2.17- "Aplicação de Estratégias de Ensino em Física": Projeto de Monitoria1 
coordenado pelo Carlos Alberto Brito da Silva Junior, sem alocação de Carga Horária, pelo período 
de 08 de agosto de 2019 a 07 de janeiro de 2020. Após análise, o projeto foi aprovado por 
unanimidade. 2.18- Avaliação da Microdureza em revestimentos Metálicos depositados pelos 
processos GMAW, GMAW-CW e GMAW-HW com diferentes taxas de deposição de arame frio e 

~ 

quente": Projeto de Pesquisa coordenador pelo docente Pedro Paulo Guimarães Ribeiro, com 

alocação de 20h de carga horária semanal, pelo período de período de 01 de setembro de 2019 a 31 G:1'.,., 
de agosto de 2020com a colaboração do docente Alacid do Socorro Siqueira Neves, sem alocação de ~ ' 
carga horária. Após análise, o projeto foi aprovado por unanimidade. 2.19- "O Uso de Cartografia 
Tátil para o ensino de Geografia Física na Educação Básica": Projeto de Extensão coordenado pela <1flJ. 
docente Luciana Martins Freire, sem alocação de carga horária, pelo período de 08 de agosto de ~ 
2019 a 31 de julho de 2020, com a colaboração do docente Lúcio Correia Miranda, com alocação de 
4h de carga horária semanal e da técnica-administrativa ltatiara Santos Lima, com alocação de 10h. 

Após análise, o projeto foi aprovado por unanimidade. 2.20- "Obteu -. de Amido Termoplástico e ,,•'-
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a influência da Fonte de Amido nas propriedades físicas e mecânicas do filme formado" : 
Aprovação de Relatório do Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Edinaldo José de Sousa 
Cunha, no período de 01 de abril de 2018 a 31 de agosto de 2019. Após análise, o relatório do 
projeto de pesquisa em destaque foi aprovado por unanimidade. 3. Progressão Funcional: O Prof . 
Alisson Rios apresentou o processo de Progressão Funcional das seguintes docentes: 3-__1-
Francivaldo Alves Nunes: o prof. Alisson Rios procedeu a leitura do parecer referente a progressao 
funcional por interstício do servidor em epígrafe, elaborado pela Comissão Avaliadora formada 
pelos docentes Roseane de Lima Silva, Paulo Celso Santiago Bittencourt e Vicente Ferrer Pureza 
Aleixo, sob a presidência do primeiro, da Classe C, Nível 4, denominação Adjunto, para a Classe D, 
Nível 1, denominação Associado, compreendendo o Interstício de 03 de outubro de 2017 a 03 de 
outubro de 2019. Após análise, o Conselho homologou o parecer da Comissão Avaliadora por 
unanimidade. 3.2- Alcy Favacho Ribeiro: O prof. Alisson Rios solicitou a 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 23 de 
agosto de 2017 a 23 de agosto de 2019. Após discussão, ficou decidido que a Comissão será formada 
pelos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Sílvio Bispo do Vale e Reginaldo Saboia de Paiva, sob a 
presidência do primeiro. 3.3- Roseane de Lima Silva: O prof. Alisson Rios solicitou a nomeação de 
uma Banca Avaliadora de Progressão Funcional por Interstício da docente em epígrafe que passará 
da Classe D, Nível 3 para Classe D, Nível 4, denominação Associado, compreendendo o Interstício de 
21 de setembro de 2017 a 21 de setembro de 2019. Após discussão, ficou decidido que a Banca será 
formada pelos docentes Reginaldo Saboia de Paiva, Sílvio Bispo do Vale e Paulo Celso Santiago 
Bittencourt, sob a presidência do primeiro. 4. Aprovação do Regimento Interno do Programa de 
Pós-Graduação em Geografia Física, em nível de Mestrado: Com a palavra, o prof. Alisson Rios 
apresentou o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física, em nível de 
Mestrado Profissional em Geografia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que será coordenado pelo 
docente Enilson da Silva Sousa. Na oportunidade, o prof. Enilson Sousa fez um breve relato sobre a 
aprovação do Mestrado em questão pela PROPESP e agradeceu o apoio de todos que se 
empenharam nesse processo. Após análise, o Regimento Interno do Programa de Pós-Graduação -~ 
em Geografia, em Nível de Mestrado Profissional em Geografia, Meio Ambiente e Sustentabilidade ~ 
foi aprovado por unanimidade. S. Aprovação da Especialização em Inteligência em Defesa Civil \___~ 
(autofinanciável) - Faculdade de Geografia: Com a palavra, o prof. Alisson Rios apresentou o _ 
Projeto Pe~agógico ~o Curso de Especializ~ção em lnteligê~cia em Def_esa Civil, proposto pelo ( ~ 
docente Enilson da Silva Sousa. Na oportunidade, o prof. Enilson Sousa informou que o referido ~ 
curso tem como objetivo contribuir para a formação de pessoal qualificado, em especial nas áreas ~ 
de Ge~grafia, Mei? Ambiente, Soci~logia, Engenharia, entre out~o~. Informou ainda que o referido _ 
curso e em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Publica e Defesa Social. Após análise ..., 
o Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Inteligência em Defesa Civil fo i aprovado por~ 
unanimidade. 6. Aprovação de remoção - técnica-administrativa Simone Santos da Silva: Com a 
palavra, o prof. Alisson Rios apresentou o processo nº 23073.038487 /2018-82 que trata do pedido 
de remoção da técnica administrativa Simone Santos da Silva. A referida servidora desenvolve suas 
atividades no Campus de Ananindeua desde dezembro de 2018, no entanto sua lotação é na 
Superintendência de Assistência Estudantil - SAEST/UFPA. No processo em questão, a Coordenação 
manifestou interesse em trazer a servidora em definitivo para o Campus de Ananindeua, porém, 
para que isso aconteça de fato, é necessário que o Conselho se manifeste quanto a remoção da 
servidora, atendendo assim o Regimento Interno da UFPA, que trata da deliberação de 
~ovimentação do q~adro de pessoal. Após análise, o Conselho aprovou a remoção da servidor: <;N} 
Simone Santos da Silva para o Campus de Ananindeua. 7. Homologação da Coordenação d~ 
Laboratório de Caracterização de Materiais: Com a palavra, o prof. Alacid Neves informou que o · 
colegiado da Faculdade de Engenharia de Materiais escolheu o Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva ,..__ 
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194 como Coordenador do Laboratório de Caracterização de Materiais. O Conselho aprovou a escolha 
195 por unanimidade. 8. Homologação da mudança de Coordenação do Laboratório de Informática da 
196 profª Danielle Costa para o prof. Estevão Barbosa: Com a palavra, o prof. Marcelo Vasconcelos 
197 informou que o colegiado da Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento escolheu o Prof. Dr. 
198 Estevão José da Silva Barbosa como novo Coordenador do Laboratório de Informática, em 
199 substituição à profª Drª Danielle Costa Carrara Couto. O Conselho aprovou a escolha por 
200 unanimidade. 9. O que houver: O prof Alcy Favacho solicitou informações sobre o processo de 
201 aluguel do novo espaço de funcionamento do Campus de Ananindeua. O prof. Alisson Rios informou 
202 que o processo está sob análise do Ministério da Educação e estava faltando um documento que é 
203 emitido pela Secretaria de Patrimônio da União e que, até um momento não há um posicionamento 
204 definitivo quanto a data de mudança, mas quando houver, todos serão comunicados. Nada mais 
205 havendo a tratar, o Prof. Alisson Rios deu por encerrada a reunião às onze horas e dez minutos, 
206 agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia Virginia de Oliveira Santiago, 
207 Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de lida, será assinada por quem de direito. 

Ananindeua, 08 de agosto de 2019. \ . 
/ í) /' 
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