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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE 

ANANINDEUA - ANO 2019 - REALIZADA NO DIA 20 DE 
MARÇO DE 2019. 

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezenove, às nove horas, foi realizada na sala 

de aula 02 do prédio anexo, a segunda reunião ordinária do ano de 2019, presidida pelo 

Coordenador do Campus Universitário de Ananindeua, Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes, 

com os representantes docentes, discentes e técnico-administrativos do Conselho 

Deliberativo do Campus de Ananindeua, listados a seguir: Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva, 

Vice Coordenador do Campus Universitário de Ananindeua; Prof. Dr. Sílvio Bispo do Vale, 

Diretor da Faculdade de Ciência e Tecnologia, Prof. MSc. Alacid do Socoroo 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. Carlos Alberto Brito da Silva 

Junior, Diretor da Faculdade de Física; Prof. Dr. José do Espírito Santo Dias Junior, 

Coordenador do Mestrado Profissional de Ensino em História; Prof. Dr. Edemarino Araújo 

Hildebrando, representante docente da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. MSc. 

Antonio da Costa Gomes, representante docente da Faculdade de Tecnologia em 

Geoprocessamento; Prof. Dr. Wesley Garcia Ribeiro Silva, Representante docente da 
Faculdade de História; Prof~. MSc. Janes Kened Rodrigues dos Santos, representante docente~ 

da Faculdade de Química; Prof~ Dr~ Shirsley Joany dos Santos da Silva, representant~ 

docente da Faculdade de Física; os representantes técnico-administrativos Janio Augusto 

Santos Casseb, Erik André de Nazaré Pires e Josué Muniz Costa; e o representante discente 

Rodrigo Luciano Macedo Machado. Com a palavra, o Prof. Francivaldo Nunes iniciou a 
reunião dando boas-vindas aos presentes e abriu o primeiro ponto de pauta : 01- Informes: O 

servidor Erik Pires informou que a Biblioteca Benedicto Monteiro está promovendo cursos de 
capacitação através do PCNA Digital. O prof. Alisson Rios informou que no dia 22 de março 
acontecerá a cerimônia de Colação de grau dos alunos dos cursos de Ciência e Tecnologia , 

Engenharia de Materiais e Tecnologia em Geoprocessamento. O servidor Janio Casseb 
informou que o formulário de apresentação de demanda para compras e serviços que foi 

encaminhado para todas as subunidades deve ser devolvido até o dia 27 de março. O prof. 

Sílvio Bispo informou que, após cerca de um ano do início do projeto do prof. Reginaldo 

Sabóia, a Faculdade de Ciência e Tecnologia foi beneficiada com materiais permanentes 
como nobreaks e computadores advindos do recurso do projeto. O prof. Alcy Favacho ·' 

informou que o laboratório de Química está recebendo os materiais referentes ao Edita 

LABINFRA 2018. 2. Projetos de Pesquisa/Extensão/Ensino: O Prof. Francivaldo Nunes 

procedeu a leitura de apresentação dos projetos de ensino, pesquisa e extensão, com se~u 
respectivo títulos e coordenadores, para apreciação. Os seguintes projetos fora 

apresentados: 2.1- "Manipulação e Caracteri_zação de Dispositivos . Nanoeletrô~icos' -~ , 
Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Vicente Ferrer Pureza Aleixo, com pedido de / 

alocação de 10h de Carga horária semanal, pelo período de 01 de março de 2019 a 28 r,,.,-1 
fevereiro de 2020. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.2- f'flx}./ ~ 
"Iniciação Científica na Educação Básica": Renovação do Projeto de Extensão coordenado ,~ Y

pelo docente Cristhian Correia da Paixão, com pedido de alocação de 10h de Carga horária 

semanal, pelo período de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020. Após análise, o 

projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.3- "A Cidade entre Poetas e 
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Renovação do Projeto de pesquisa coordenado pelo docente Wesley Garcia R1be1ro Silva, 

com pedido de alocação de 20h de carga horária semanal, pelo período de 01 de abril de 

2019 a 31 de março de 2020. Após aná lise, o projeto de pesquisa foi aprovado por 

unanimidade. 2.4- "Sistema Nacional de Avaliação e os PCN's: as abordagens étnico-raciais 

nas provas do SAEB, ENEM e ENADE" · Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pela 

docente Simeia de Nazaré Lopes, com pedido de alocação de 20h de carga horária semanal, 

pelo período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. Após análise, o proJeto de 

pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.5- "O mercado de crédito na capitania do Pará, 

1770 a 1810": Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Simeia de Nazaré 

Lopes, sem alocação de carga horária pelo período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 

2020. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.6- ''Teoria e 

Metodologia da História": Renovação de Projeto de Monitoria coordenado pela docente 

Simeia de Nazaré Lopes, sem pedido de alocação de carga horária, pelo período de 01 de 

abril de 2019 a 31 de março de 2020, com a colaboração da docente Sidiana da Consolação 

Ferreira de Macedo, sem alocação de carga horária semanal, pelo mesmo período. Após 

análise, o projeto de monitoria foi aprovado por unanimidade. 2. 7- "Trilhas de História no 

Bosque": Projeto de Extensão coordenado pelo docente Wesley Oliveira Kettle, sem pedido 

de alocação de carga horária semanal, pelo período de 19 de março de 2019 a 28 de 

fevere iro 2020. Após análise, o projeto de extensão foi aprovado por unanimidade. 2.8- "A 
utilização da Cartografia no Ensino de História da Amazônia : balanço da produção 

bibliográfica escolar e elaboração de materiais didáticos": Renovação do Projeto de 

pesquisa coordenado pelo docente Carlos Augusto de Castro Bastos, com pedido de alocação 

de 20h de carga horária semanal, pelo período de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 

2020. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.9- 1-?, 
"Processamento de Resíduos e Rejeitas do Setor Mineral visando aplicações tecnológicas": L/'tJ 
Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Edemarino Araújo Hildebrando, com pedido Ar 
de 12h de alocação de carga horária semanal pelo período de 01 de abril de 2019 a 31 de ~ 

março de 2021, com a colaboração dos docentes Alisson Clay Rios da Si lva, sem pedido de \_ 

alocação de carga horária; Edinaldo José de Sousa Cunha, com pedido de alocação de Sh de b' ,' ) 
carga horária semanal; Verônica Scarpini Candido, com pedido de alocação de Sh de carga '\~'v 
horária semanal; e do técnico-administrativo Jhonny dos Santos Ramos, com pedido de : 

alocação de 2h de carga horária semanal. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado 

por unanimidade. 2.10- "Os sabores da cidade: práticas alimentares, hierarquias sociais, a 

cozinha mestiça e seus lugares em Belém do Pará. (1850-1900)": Relatório parcial do 

Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Sidiana da Consolação Ferreira de Macedo, . 

Após análise, do parecer, o relatório parcial foi aprovado por unanimidade. 3. Progressão 

Funcional : O Prof. Francivaldo Nunes apresentou os processos de Progressão Funcional dos 

seguintes docentes: 3.1- Anna Maria Alves Unhares: O prof. Francivaldo Nunes solicitou a ~ 

nomeação de uma Comissão de Aval iação de Progressão Funcional por Interst ício da docente~ 

em epígrafe que passará da Classe A, Nível 1 para Classe A, Nível 2, denominação Adjunto, ( ~ """-"' 
compreendendo o Interstício de 07 de abril de 2017 a 07 de abril de 2019. Após discussão, ~ ' 

fico_u deci?1do que a Comis~ão será f~rmada_ pelos docente~ F;ancivaldo Alves Nunes, Adil son , \_f), 
Junior lsh1hara Brito e Luciana Martins Freire, sob a pres1dencia do primeiro. 3.2- Vicente ._ 

Ferrer Pureza Aleixo: O prof. Francivaldo Nunes procedeu com a leitura do parecer referent 

a progressão funcional por interstício do servidor em epígrafe, elaborado pela Comissão 

Avaliadora formada pelos docentes Carlos Alberto Brito da Silva Junior, Bispo da Silva do Vale 

e Shirsley Joany dos Santos da Silva, sob a presidência do primeiro, da Classe C, Níve l 3 para 

Classe C, Nível 4, d~~1Adjun:~ : mpre\~endo o lnte~,kio d~ 1~:3•io d~t 

/ e_-:-- Y[J ]71 t, \v 
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a 16 de maio de 2019. Após anál ise, o Conselho homologou o parecer da Comissão 
Avaliadora por unanimidade. 3.3- Cristhian Correa da Paixão: O prof. Francivaldo Nunes 
solicitou a nomeação de uma Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por Interstício 
do docente em epígrafe que passará da Classe A, Nivel 1 para Classe A, Nível 2, denominação 
Adjunto, compreendendo o Interstício de 06 de março de 2017 a 06 de março de 2019. Após 
discussão, ficou decidido que a Comissão será formada pelos docentes Daniel José Lima de 
Sousa, Sílvio Bispo do Vale e Luciana Pereira Gonzalez, sob a presidência do primeiro. 4. 
Aprovação da Proposta de Mestrado Profissional em Geografia e Meio Ambiente: Com a 
palavra, o prof. Francivaldo Nunes apresentou a proposta de Mestrado Acadêmico em 
Geografia e Meio Ambiente, ressaltando que a referida proposta é oriunda da Especialização 
que teve no Campus com o mesmo nome. Após análise, a proposta foi aprovada por maioria 
de votos, com abstenção dos servidores Josué Muniz e Erik Pires. Ficou decidido ainda que 
toda e qualquer proposta de Pós-graduação deve ser apresentada ao Conselho antes de ser 
encaminhada para instancias superiores.S. Homologação da Deliberação sobre a 
participação ou não de discentes da FEMat que não tenham concluído sua integralização 
curricular em Cerimônia de Colação de Grau: O prof. Alacid Neves informou que em reunião 
do Colegiado da Faculdade de Engenharia de Materiais ficou decidido que os alunos que não 
concluíram a integralização, participariam da Cerimônia de colação de grau, no entanto não ~ 
fariam o juramento e nem tampouco participariam da outorga de grau. Essa decisão se trata , 
de uma exceção e não deverá ser aplicada em cerimonias de colação de grau futuras. Após ,,,,-/f7 
análise, o Conselho do Campus concordou por unanimidade com a decisão do Colegiado da ~ 
Faculdade de Engenharia de Materiais. 6. Comissão de Reformulação do Regimento Interno 
do Campus: O prof. Francivaldo Nunes ressaltou a importância de reformular o Regimento 
Interno do Campus . Foram indicados os servidores Alisson Clay Rios da Silva, Alcy Favacho 
Ribeiro, Janio Augusto Santos Casseb, Josué Muniz Costa e Nathalia Maciel Nogueira. Após 
discussão, o Conselho ratificou a escolha da Comissão, por unanimidade. 7. Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) do Campus Ananindeua: O prof. Francivaldo Nunes informou da 
necessidade do Campus de Ananindeua ter uma Comissão Própria de Avaliação com a 
finalidade de tornar a prática da avaliação institucional uma ação norteadora na tomada de yi;-
decisões. Foram indicados os servidores Janio Augusto Santos Casseb ou alguém vinculado à 
CPGA, Reinaldo José Vidal de Lima, Cristian Correa Paixão e a discente Rafaela FelipeM 
Farinha. Após discussão, o Conselho ratificou a escolha da Comissão, por unanimidade. s.\~ 
Comissão para elaboração de resolução que orienta a Colação de grau no Campus de -~ '\ 
Ananindeua: O prof. Francivaldo sugeriu a nomeação de uma comissão para elaboração de 
Resolução para regulamentar as Cerimônias de Colação de Grau dos cursos do Campus de 
Ananindeua. Foram indicados os servidores Alisson Clay Rios da Silva, Alacid do Socorro 
Siqueira Neves, Janes Kened Rodrigues dos Santos, Josivan Barros de França e Nathalia 
Maciel Nogueira. Após discussão, o Conselho rat ificou a escolha da Comissão, por \ ~ 
unanimidade. 9. Adesão do Campus de Ananindeua ao Programa FORMA Pará: O prof;f)Pf' _;: 
Francivaldo Nunes informou que a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Profissional e ' . 
Tecnológica do Estado do Pará - SECTEC - lançará o Programa FORMA Pará, que tem entre a 
Instituições parceiras a Universidade Federal do Pará. O objetivo do Programa é oferecer 
cursos de graduação nos Municípios do Estado. Na oportunidade, foi apresentada a proposta 
de adesão do Campus ao referido Programa, através da disponibilização dos cursos de 
graduação existentes na Unidade. Após análise, o conselho concordou com a adesão ao 
Programa FORMA Pará. 10. O que houver: O prof. Carlos Bastos apresentou o pedido de 
renovação do projeto de pesquisa intitulado "História e educação ambiental nas escolas de 

Ananindeua" co~~crp7 docente W\esley O~liveira Kettle, com pedido de ~ caçã~ de[) 

(tf / T vtí ,. -'*' -~\ ,J 
•✓___ \ / ( , ... : 
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140 20h de carga horária semanal, pelo período de 01 de abri l de 2019 a 01 de abri l de 2020. com 

141 a colaboração da docente Simeia Nazaré Lopes, sem alocação de ca rga horár ia pelo mesmo 

142 período. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. O servidor Josué 
143 Muniz apresentou o re latório anual de atividades da servidora licenc iada El ida Moura 
144 Figueiredo, apenas para conhecimento do Conselho, conforme orientado pela PROPESP. O 

145 servidor Erik Pires solicitou vistas ao processo. Nada mais havendo a tratar, o Prof. 

146 Francivaldo Nunes deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos, agradeceu a 
147 presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia Virginia de Ol iveira Santiago, Secretária 
148 Executiva, lavrei a presente ata que, depois de lida, será assinada por quem de direito. 

Ananindeua, 20 de março de 2019. 

,I --/ 

Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes ...... .. ......... .. ............ _ ....... • ·~
7

.;--· :~ .. ............................... .. 
' ✓-,.,,,,. 

Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva ...................... ~ ... .. ,, .. <.~~-.......................... ............... . ~.,, . 

Prof. Dr. Silvio Bispo do Vale ............ ... ~~~~ .. ....... " ...... ....................... .................. .. 
Prof. MSc. Alacid do Socorro Siqueira Neves ....... ~,~_:::::;··········· .. ·········· 

tJ ,1 F-/ '_ 
Prof. Dr. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos ·r"' .. :("--::-:.,./...1 ... J .. ................... ... .. ........... .. 
Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro ........ .. ....... ÍK~ ... ~ .. J.../~ ..... \ .............. ....... . 
Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Junior .............................................. ........ .. ...... ... ......... . 

Prof. Dr. José do Espírito Santo Dias Junior J .<i,~.l.c:~.!., ........ ~ .. ~ 
Prof. Dr. Edemarino Araújo Hildebrando .................... + w,. ........................... . -Prof. MSc. Antonio da Costa Gomes ..... A~~ . .Ji .... ~.~ 1 ... ......................... .... .. 

Prof. Dr. Wesley Garcia Ribeiro Silva ....... ............ .. ........ .......... ...................... ..... ................... . 

Prof•. MSc. Janes Kened Rodrigues dos Santos .................... ... $. ................................ . 
Prof~ Dr~ Shirsley Joany dos Santos da Sil 
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Janio Augusto Santos Casseb .... ..\. . . .. .. ......................... ................................................. .. 

Erik André de Nazaré Pires .. r.~~ .. :· ... mki.1.' .. 1~.J~M(f':f .. t ,~: ........ .. ................... .. ................. . 
, . \ ,1...,..., t; /2,l,(,,vvt ,,--, , _,,,/?;;_,,,/lo:,_.__ · 

Josue Muniz Costa ........ -p-1 .... .... ....................... ,;r .......... --:: ..... : ................................. .. ............. . . 

Rodrigo Luciano Maced-~ Machado .)(_Q.i)J.;,; .... :.~Dl~~.'711\l,' ..... .Jl!.i~l, .. ... ~1~A.1L . 


