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Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, às quinze horas, foi realizada a terceira reunião 1 

ordinária do ano de 2020, de forma remota, presidida pelo Coordenador do Campus Universitário de 2 

Ananindeua, Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes, com os representantes docentes, discentes e técnico-3 

administrativos do Conselho Deliberativo do Campus de Ananindeua, listados a seguir: Prof. Dr. Alisson 4 

Clay Rios da Silva, Vice Coordenador do Campus Universitário de Ananindeua; Prof. Dr. Deibson Silva da 5 

Costa, Diretor da Faculdade de Engenharia de Materiais; Prof. Dr. Daniel José Lima de Sousa, Diretor da 6 

Faculdade de Ciência e Tecnologia; Prof. Dr. Paulo Alves de Melo, Diretor da Faculdade de Tecnologia 7 

em Geoprocessamento; Prof. Dr. Adilson Junior Ishihara Brito, Diretor da Faculdade de História; Profª. 8 

Drª. Luciana Martins Freire, Diretora da Faculdade de Geografia; Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, Diretor 9 

da Faculdade de Química; Prof. Dr. Carlos Alberto Brito da Silva Junior, Diretor da Faculdade de Física; 10 

Prof. Dr. José do Espírito Santo Dias Junior, Coordenador do Mestrado Profissional em Ensino de 11 

História;  Prof. Dr. Marcos Benedito Caldas Costa, representante docente da Faculdade de Engenharia 12 

de Materiais; Prof. Dr. Reginaldo Saboia de Paiva, representante docente da Faculdade de Ciência e 13 

Tecnologia; Profª. Drª. Erneida Coelho de Araújo, representante docente da Faculdade de Geografia; 14 

Profª Drª. Lorena Gomes Corumbá, representante docente da Faculdade de Química; Prof. Dr. Vicente 15 

Ferrer Pureza Aleixo, representante docente da Faculdade de Física; os representantes técnico-16 

administrativos Janio Augusto Santos Casseb, Erik André de Nazaré Pires, Josué Muniz Costa; os 17 

representantes discentes Samuel Leal Coutinho, Izabel Nahum Dias; e os ouvintes Cristian Correa da 18 

Paixão, Edinaldo José de Souza Cunha, Roseane de Lima Silva, Aureliano da Silva Guedes, Nathalia 19 

Maciel Nogueira, Gabriel Kitlis da Costa Reis. Com a palavra, o Prof. Francivaldo Nunes iniciou a reunião 20 

dando boas-vindas aos presentes e sugeriu que houvesse inversão nos pontos de pauta para otimizar as 21 

discussões. O Conselho aceitou a sugestão e os assuntos foram tratados na ordem que segue: 01- 22 

Projetos de Pesquisa/Extensão/Ensino: O Prof. Alisson Rios procedeu a leitura de apresentação dos 23 

projetos de ensino, pesquisa e extensão, com seus respectivo títulos e coordenadores, para apreciação. 24 

Os seguintes projetos foram apresentados: 2.1- “A formação profissional do técnico em química: um 25 

estudo sobre a caracterização formativa, contexto local e a demanda de alunos nos cursos ofertados 26 

em Belém e Marabá (Pará)”: Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Janes Kened Rodrigues dos 27 

Santos, sem alocação de Carga Horária, pelo período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2022. 28 

Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.2- “Utilização de Resíduos Sólidos 29 

Industriais e Fibras Metálicas em Compósitos”: Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo 30 

docente Deibson Silva da Costa, com alocação de vinte horas de Carga Horária, pelo período de 04 de 31 

maio 2020 a 31 de agosto de 2021, com a colaboração do docente Alacid do Socorro Siqueira Neves, 32 

com alocação de cinco horas de carga horária, pelo mesmo período. Após análise, a renovação do 33 

projeto de pesquisa foi aprovada por unanimidade. 2.3- “Redes Sociais e Fragmentação Socioespacial: 34 

debates metodológicos sobre Webmetria e netnografia”: Projeto de Pesquisa coordenado pelo 35 

docente José Sobreiro Filho, com alocação de vinte horas de Carga Horária pelo período de 01 de junho 36 

de 2020 a 30 de junho de 2022. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.4- 37 

“Desenvolvimento de sensores modificado com nanopartículas metálicas para aplicação no controle 38 

de qualidade de fármacos”: Renovação de Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Kellen Heloizy 39 

Garcia Freitas, com alocação de vinte horas de Carga Horária, pelo período de 01 de junho de 2020 a 31 40 

de maio de 2021, com a colaboração do docente Alcy Favacho Ribeiro, sem alocação de Carga Horária 41 
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pelo mesmo período. Após análise, a renovação do projeto de pesquisa foi aprovada por unanimidade. 42 

2.5- “Síntese e caracterização de biocerâmica e biocompósitos de matriz cerâmica reforçados com 43 

nanotubos de carbono”: Renovação do Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Verônica Scarpini 44 

Candido, sem alocação de Carga horária, pelo período de 02 de junho de 2020 a 31 de julho de 2021, 45 

com a colaboração do docente Alisson Clay Rios da Silva, sem alocação de carga horária, pelo mesmo 46 

período. Após análise, a renovação do projeto de pesquisa foi aprovada por unanimidade. 2.6- 47 

“Caracterização e Propriedades de compósitos poliméricos reforçados com fibras naturais da 48 

Amazônia”:  Renovação do Projeto de pesquisa coordenado pela docente Verônica Scarpini Candido, 49 

sem alocação de Carga horária, pelo período de 02 de junho de 2020 a 31 de julho de 2021, com a 50 

colaboração do docente Alisson Clay Rios da Silva, sem alocação de carga horária, pelo mesmo período. 51 

Após análise, a renovação do projeto de pesquisa foi aprovada por unanimidade. 2.7 - “Estudo das 52 

propriedades mecânicas e microestruturais de materiais cimentícios geopoliméricos”: Projeto de 53 

Pesquisa coordenado pelo docente Alisson Clay Rios da Silva, sem pedido de alocação de carga horária, 54 

pelo período de 02 de junho de 2020 a 31 de julho de 2021, com a colaboração da docente Verônica 55 

Scarpini Candido, sem alocação de carga horária semanal, pelo mesmo período. Após análise, a 56 

renovação do projeto de pesquisa foi aprovada por unanimidade. 2.8- “Estudo Teórico das 57 

propriedades eletrônicas e opticas de dispositivos baseados em alótropos do carbono e análogos do 58 

grafeno”: Projeto de Pesquisa coordenado pelo docente Carlos Alberto Brito da Silva Junior, com 59 

alocação de vinte horas de Carga Horária pelo período de 10 de agosto de 2020 a 10 de julho de 2021, 60 

com a colaboração dos docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo e Shirsley Joany dos Santos da Silva, 61 

ambos com alocação de cinco horas pelo mesmo período. Após análise, o projeto de pesquisa foi 62 

aprovado por unanimidade. 2.9- “Redefinindo a fronteira: a implantação da Companhia de Mineração 63 

Maranhense e a imigração de chineses para os sertões entre o Pará e o Maranhão (1852-1878)”: 64 

Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Sueny Diana Oliveira de Souza, com alocação de vinte 65 

horas de Carga Horária, pelo período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. Após análise, o 66 

projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.10- “Geodiversidade da Amazônia Paraense”: 67 

Projeto de Pesquisa coordenado pela docente Luciana Martins Freire, com alocação de dez horas de 68 

Carga Horária, pelo período de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. Após análise, o projeto de 69 

pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.11- “Análise Teórica das propriedades elétricas de materiais 70 

eletrocerâmicos no uso em Antenas Ressoadoras Dielétricas”: Projeto de Pesquisa coordenado pelo 71 

docente Marcos Benedito Caldas Costa, com alocação de vinte horas de Carga Horária, pelo período de 72 

02 de junho de 2020 a 31 de junho de 2021. Após análise, o projeto de pesquisa foi aprovado por 73 

unanimidade. 2.12- “Mapeamento de práticas agroecológicas: extensão rural envolvendo famílias de 74 

agricultores de Abacatal, Ananindeua/PA (PARTE II)”: Projeto de Extensão coordenado pelo docente 75 

Paulo Celso Santiago Bittencourt, com alocação de vinte horas de Carga horária, pelo período de 02 de 76 

março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, com a colaboração do docente Marcelo Augusto Machado 77 

Vasconcelos, sem alocação de Carga Horária, pelo mesmo período. Após análise, o projeto de extensão 78 

foi aprovado por unanimidade. 2.13- “O Jogo didático autoral "Quimania" como recurso aplicado no 79 

ensino da componente curricular Química”: Alocação de dez horas carga horaria para a docente Lorena 80 

Gomes Corumbá, como coordenadora do Projeto em epígrafe, pelo período de 19 de março de 2020 a 81 

28 de fevereiro de 2021, e alocação de dez horas para a docente Janes Kened Rodrigues dos Santos, 82 

como colaboradora, pelo mesmo período. Após análise, a alocação de carga horária foi aprovada por 83 

unanimidade. 2.14- As terras comuns e a criação de gado no Turiaçu: a fronteira entre o Pará e o 84 

Maranhão no contexto da lei de terras (1840-1852)”: Foi apresentado o parecer do relatório final do 85 

projeto em epígrafe, coordenado pela docente Sueny Diana Oliveira de Souza. O projeto foi 86 

desenvolvido no período de 01 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020. O parecer foi assinado pelo 87 

docente Carlos Augusto de Castro Basto que é favorável à aprovação do Relatório Final. Após análise, o 88 
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relatório foi aprovado por unanimidade. 2. Homologação da Direção da Faculdade de Física: O prof. 89 

Francivaldo Nunes informou que o mandato da atual direção da Faculdade de Fisica, composta pelos 90 

docentes Carlos Alberto Brito da Silva Junior e Luciana Pereira Gonzalez Ferreira, diretor e vice-diretora, 91 

respectivamente, findará em 06 de junho de 2020. Com a palavra, o prof. Carlos Brito informou que foi 92 

realizada a reunião de colegiado da referida Faculdade, na qual ficou decidido que a Função de Diretora 93 

será exercida pela docente Luciana Pereira Gonzalez Ferreira e a função de Vice-diretora será exercida 94 

pela docente Shirsley Joany dos Santos da Silva, pelo período de 06 de junho de 2020 a 06 de junho de 95 

2022. Após análise, o Conselho homologou a decisão da Faculdade de Física por unanimidade. 3. 96 

Informes: O prof. Marcos Costa informou que no dia primeiro deste mês, deu-se início a programação 97 

do Webnário de Nivelamento de Aprendizagem, organizado pela equipe do PCNA, e que, apesar de ter 98 

iniciado há pouco tempo, há um grande número de participantes. Informou ainda que está elaborando 99 

uma proposta de criação de um Programa de Formação de Professores voltado para o Ensino, com o 100 

intuito de unificar as Pós-Graduações voltadas para o Ensino existentes no Campus. O prof. José Dias 101 

informou que, apesar da paralisação das atividades presenciais, o PROFHISTÓRIA tem mantido suas 102 

atividades, ainda que em ritmo desacelerado. Informou que, no fim de março, o Programa realizou uma 103 

defesa de tese e uma qualificação. Informou ainda que, por ser um Mestrado em rede de colaboração, 104 

os núcleos se reuniram e decidiram pela realização do evento denominado I Ciclo Virtual de Debates do 105 

PROFHISTÓRIA 2020, que iniciou em 19 de maio e será finalizado em 23 de junho. O prof. Adilson Brito 106 

informou que a Faculdade de História tem mantido as atividades através de comunicação constante 107 

entre Direção, Secretaria e alunos da referida Faculdade. Informou que foi realizada a reunião da FHIST, 108 

de forma remota, e uma das deliberações foi a realização do evento intitulado Circuitos de Pesquisa e 109 

Ensino de História, que será realizado no mês de junho de 2020 e tem como objetivo manter o vínculo 110 

formativo entre a Faculdade e os discentes. O prof. Crithian Paixão informou que no período de 13 a 26 111 

de junho, estará de férias. O técnico-administrativo Erik Pires informou que a Biblioteca Benedicto 112 

Monteiro está mantendo as atividades remotamente. Informou que a equipe da Biblioteca está 113 

participando de eventos de capacitação. Por fim, informou que a Biblioteca estabeleceu parceria com o 114 

prof. Estevão Barbosa para divulgar em suas redes sociais, o Boletim COVID-19, publicação do 115 

Observatório Geográfico da COVID-19 no Estado do Pará. O prof. Carlos Brito informou que, durante o 116 

período que se manteve como Diretor, juntamente com a Profª Luciana Gonzalez, a Faculdade de Física 117 

desenvolveu diversas atividades, tais como: publicação de artigos em revistas nacionais e 118 

internacionais; criação da página da FAFIS em rede social; criação do site da referida Faculdade; 119 

realização e participação em eventos; criação de Curso de Especialização; entre outros. O prof. Paulo 120 

Melo informou que a Faculdade de Tecnologia em Geoprocessamento, a exemplo das demais 121 

Faculdades, vem desenvolvendo suas atividades de maneira remota. Aproveito a oportunidade para 122 

parabenizar o prof. Estevão Barbosa pelas atividades desenvolvidas pelo Observatório Geográfico. O 123 

prof. Alcy Favacho informou que no dia 22 de maio foi realizada reunião do CONSEPE na qual foi 124 

discutida a suspensão do calendário acadêmico. Informou que há um grupo de trabalho que está 125 

realizando diversos estudos para identificar com será implementado o “novo normal”. Na 126 

oportunidade, informou que o CONSEPE esclareceu que as atividades acadêmicas remotas não são 127 

consideradas educação à distância.  Informou ainda que não foi estabelecida uma data de retorno às 128 

atividades presenciais. Por fim, informou que o CONSEPE recomendou que, caso o discente tenha 129 

Trabalho de Conclusão de Curso para defender neste período, que o faça de maneira remota, sem 130 

prejuízos para as Faculdades ou alunos. O prof. Deibson Costa informou que a Faculdade de Engenharia 131 

de Materiais está desenvolvendo, desde março de 2020, suas atividades de maneira remota, todas as 132 

demandas que são possíveis de serem realizadas dessa maneira estão sendo realizadas de maneira 133 

satisfatória, além da comunicação direta e cotidiana com todos os nossos docentes, técnicos e 134 

discentes, através de e-mail, redes sociais e ligações telefônicas. Informou ainda que FEMat realizará 135 
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reunião remota no próximo dia 05 de junho, visto que nos meses de abril e maio não foram realizadas 136 

reuniões por não ter havido demandas urgentes; por estar em contato direto com os docentes e 137 

também por aguardar um posicionamento da Administração Superior, o qual veio através da Normativa 138 

da UFPA de 12 de maio de 2020. Informou que a FEMat realizará, nos dias 08 e 09 de junho, o evento 139 

“Ciclo de Palestras on line Sobre Física de Materiais”, coordenado pelo Prof. Marcos Costa, evento que 140 

será muito importante para todos.  Ainda com a palavra, o prof. Deibson Costa informou que, em 141 

relação aos projetos de pesquisas de renovação dos docentes da FEMat, mesmo todos sendo de 142 

renovação e estando no período da pandemia, ainda sim a Faculdade irá comunicar e pedir aos 143 

docentes coordenadores dos projetos para fazerem todos os trâmites legais e obrigatórios junto a 144 

FEMat, como relatórios e pareceres. Por fim, o prof. Deibson Costa pediu para deixar registrado as 145 

falhas de comunicação do Campus para com as Faculdades em dois pontos: Na informação da portaria 146 

de Colação de Grau on line dos discentes do Campus Ananindeua, que segundo a reitoria as Unidades 147 

foram avisadas através de e-mail com antecedência, porém a FEMat não recebeu; e em relação ao 148 

primeiro relatório de atividades remotas que o Campus mandou e-mail informando para ser entregue 149 

em menos de 24 horas. O prof. Edinaldo Cunha informou que sentiu a necessidade de manter as 150 

atividades acadêmicas de maneira remota e acordou com as turmas de 2017, 2018 e 2019 que iria 151 

ministrar aulas virtuais, de forma experimental e não obrigatória, com o intuito de manter o contato 152 

com os discentes e que, até o momento, a experiência tem sido satisfatória. A técnica-administrativa 153 

Simone Silva informou que a Divisão de Assistência Estudantil permanece desenvolvendo suas 154 

atividades. Informou que a entrega de carteiras municipais está a cargo da ARCOM e que os discentes 155 

estão cientes disso. Informou que a DAEST mantem o atendimento aos discentes através de e-mails e, 156 

em casos específicos, redes sociais. Que tem trabalhado nas análises de pedidos de Auxílio Moradia e 157 

Auxilio Permanência, conforme editais que encontram-se abertos. Por fim, informou que a referida 158 

Divisão tem realizado o acompanhamento e encaminhamento de discentes que necessitam de 159 

atendimento especializado. O técnico-administrativo Janio Casseb informou que a CPGA que está 160 

trabalhando na aquisição dos materiais da agenda de compras e de demanda específicas previstas no 161 

Plano de Aquisições 2019. Informou também que está providenciando aquisição de materiais de higiene 162 

e proteção individual como álcool líquido e gel, dispenser para álcool, máscaras e outros, para utilização 163 

no Campus após o retorno das atividades presenciais. O prof. Francivaldo Nunes informou que a 164 

Coordenação criou uma home page para divulgação das atividades acadêmicas e administrativas que 165 

estão sendo desenvolvidas nesse período de pandemia. Informou que a Coordenação, em parceria com 166 

a Secretaria Executiva, tem mantido suas atividades de forma remota e, caso algum servidor tenha 167 

necessidade de entregar algum documento presencialmente, deve agendar dia e horário que a 168 

secretaria fará o recebimento e devidos encaminhamentos. Informou que na reunião do CONSEPE 169 

realizada em 22 de maio foi decidido pela manutenção da suspenção das atividades presenciais.  4. O 170 

que ocorrer: O prof. Alcy Favacho informou que o mandato dele e do prof. Aluísio Fernandes como 171 

Titular e Suplente, respectivamente, no CONSEPE, finaliza dia 29 de junho. Foi sugerido pelo CONSEPE, 172 

que os representantes do referido Conselho levassem essa questão às unidades de origem para que 173 

fosse analisada a possibilidade de prorrogação do mandato pelo tempo que durar a pandemia. Após 174 

discussão, ficou decidido que o prazo de representatividade junto ao CONSEPE dos docentes Alcy 175 

Favacho e Aluísio Fernandes será estendido pelo período que durar a pandemia. As docentes Luciana 176 

Freire e Erneida Araújo se manifestaram quanto a solicitação de preenchimento de um Plano de 177 

Trabalho para acompanhamento das atividades remotas, visto que a Faculdade de Geografia, em 178 

reunião de colegiado, teve muitas dúvidas quanto a utilização do mesmo como forma de controle de 179 

atividades nesse momento de excepcionalidade e crise sanitária. Na ocasião, a profª Erneida Araújo 180 

questionou a legitimidade de tão plano de trabalho, visto que a própria UFPA já declarou que ainda 181 

estão sendo feitos estudos para identificar como será o retorno gradativo às atividades no “novo 182 
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normal”. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Francivaldo Nunes deu por encerrada a reunião às 183 

dezessete horas e quarenta minutos, agradeceu a presença de todos na mesma, da qual eu, Cláudia 184 

Virginia de Oliveira Santiago, Secretária Executiva, redigi a presente ata que, depois de lida, será 185 

assinada por quem de direito. 186 

 
Ananindeua, 02 de junho de 2020. 
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 (Assinado digitalmente em 21/09/2020 17:03 )
ADILSON JUNIOR ISHIHARA BRITO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 2716573

 (Assinado digitalmente em 16/04/2021 10:27 )
ALCY FAVACHO RIBEIRO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 2205850

 (Assinado digitalmente em 22/10/2020 16:17 )
ALISSON CLAY RIOS DA SILVA

VICE-COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR

CANAN (11.82)

Matrícula: 2271397

 (Assinado digitalmente em 27/09/2020 19:31 )
CARLOS ALBERTO BRITO DA SILVA JUNIOR

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 3445961

 (Assinado digitalmente em 22/02/2021 10:19 )
DANIEL JOSE LIMA DE SOUSA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 2270785

 (Assinado digitalmente em 23/09/2020 14:11 )
DEIBSON SILVA DA COSTA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 2914728

 (Assinado digitalmente em 21/09/2020 18:08 )
ERIK ANDRE DE NAZARE PIRES

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 

CANAN (11.82)

Matrícula: 2695134

 (Assinado digitalmente em 21/09/2020 17:58 )
ERNEIDA COELHO DE ARAUJO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 2517506

 (Assinado digitalmente em 08/10/2020 12:28 )
FRANCIVALDO ALVES NUNES
COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR

CANAN (11.82)

Matrícula: 1669289

 (Assinado digitalmente em 14/10/2020 02:36 )
JANIO AUGUSTO SANTOS CASSEB

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

CANAN (11.82)

Matrícula: 1704565

 (Assinado digitalmente em 16/11/2020 10:06 )
JOSE DO ESPIRITO SANTO DIAS JUNIOR

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CCAME (11.19)

Matrícula: 1885910

 (Assinado digitalmente em 21/09/2020 16:46 )
JOSUE MUNIZ COSTA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

CANAN (11.82)

Matrícula: 2296583

 (Assinado digitalmente em 22/09/2020 10:37 )
LORENA GOMES CORUMBA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 2336794

 (Assinado digitalmente em 22/09/2020 17:59 )
LUCIANA MARTINS FREIRE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 1566966

 (Assinado digitalmente em 21/09/2020 21:04 )  (Assinado digitalmente em 21/09/2020 20:14 )



MARCOS BENEDITO CALDAS COSTA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 2346019

PAULO ALVES DE MELO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 2785099

 (Assinado digitalmente em 09/11/2020 11:36 )
REGINALDO SABOIA DE PAIVA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 3446480

 (Assinado digitalmente em 23/09/2020 22:40 )
VICENTE FERRER PUREZA ALEIXO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CANAN (11.82)

Matrícula: 1804492
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