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Ao nono dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quinze minutos, foi realizada
a nona reunião ordinária do ano de dois mil e vinte e dois, no Auditório 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. Drª. 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. Me.
Elisana Batista dos Santos, Vice-Diretora da Faculdade de Geografia; Profª. Drª. Shirsley Joany dos
Santos da Silva, Diretora da Faculdade de Física; Prof. Dr. Fábio Cardoso Borges, Diretor da Faculdade
de Química; Prof. Me. Alacid do Socorro Siqueira Neves, representante docente da Faculdade de
Engenharia de Materiais; Prof. Dr. Paulo Celso Santiago Bittencourt, representante docente da Faculdade
de Tecnologia em Geoprocessamento; 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. Vicente Ferrer Pureza Aleixo, representante docente da Faculdade de
Física; Prof. Dr. Francivaldo Alves Nunes, representante docente do Mestrado Profissional em Ensino de
História – PPGEH/PROFHISTORIA; Prof. Dr. Alisson Clay Rios da Silva, representante docente do
Mestrado Acadêmico em Ciência e Engenharia de Materiais/PPGCEM; o Coordenador de CPGA,
Rodrigo César da Costa Sousa; as representantes técnico-administrativas Simone Santos da Silva e
Franciluce Souto Rodrigues. Como ouvintes, participaram: Prof. Dr. Aureliano da Silva Guedes, Profª.
Dra. Camila Nascimento Alves; Prof. Dr. Vítor Leão Santana, e a Bibliotecária Cleide Furtado
Nascimento Dantas. Com a palavra, Prof. Alcy Ribeiro iniciou a reunião, após o prazo regimental de
espera, dando boas-vindas aos presentes e fez a apresentação dos pontos: 01- Informes: 1.1 – Prof. Alcy
Ribeiro primeiramente justificou ausência do membro do Conselho, Prof. Adilson Brito. 1.2 - Na
sequência, o Coordenador do Campus desculpou-se com as Faculdades de Geografia e de Engenharia de
Materiais pelos imprevistos, respectivamente, com a reserva de auditório e com disponibilização com
ônibus de viagens, reforçando o empenho da Coordenação na resolução do assuntos. 1.3 - Em seguida,
informou sobre a realização do evento internacional “31º Congresso Latino-Americano de Química”, que
ocorrerá no Rio de Janeiro, no período de 14 a 18 de novembro; ressaltou a participarão de discentes do
CANAN e que a viagem a ser realizada ficará sob a coordenação do Coordenador de CPGA e da
Secretária Executiva do Campus. 1.4 - Prof Alcy Ribeiro ainda informou sobre a realização do Fórum
dos Coordenadores Multicampi, em Abaetetuba, que deve iniciar na presente data da reunião até o dia 12
de novembro, o que motivou o adiantamento da corrente reunião em um dia. 1.5 - Informou, também,
sobre a possibilidade de solicitação de remoção para o Campus, por motivo de saúde do filho, do Prof.
Fernando Alves de Araújo, do Campus de Cametá, cujo processo ainda não foi tramitado para o Campus
de Ananindeua, o que resultou na consulta prévia à Faculdade de Geografia e posterior resposta à
PROPLAN e PROGEP. 1.6 - Em seguida, Alcy Ribeiro informou sobre o afastamento da Psicóloga
Natalia Almeida para usufruto de sua licença maternidade. 1. 7 - Na sequência, com a palavra, o
Coordenador de CPGA Rodrigo Sousa informou que o CANAN será a primeira Unidade da UFPA a



ofertar o serviço de protocolo para usuários externos a partir da presente data. 1.8 - Novamente com a
palavra, o Prof. Alcy Ribeiro informou sobre a realização da Feira de Profissões, que ocorreu no dia
anterior na Escola Luiz Nunes Direito e que também será realizada na Escola Gondim Lins na próxima
sexta-feira dia 12. Agradeceu a participação de toda a comunidade acadêmica no evento o demonstra a
importância desta ação extensiva. Na oportunidade, o Prof. Francivaldo Nunes pontuou a importância
dessa iniciativa devido a perceptível queda no interesse do público nos cursos de graduação, o que
incentivaria a divulgação dos cursos do Campus. O Prof. Alcy Ribeiro complementou que o desinteresse,
na qual já discutida, é geral aos cursos institucionais do Brasil, após período pandêmico. 1.9 - Na
sequência, com a palavra, a Bibliotecária Cleide Dantas transmitiu alguns informes: informou que
participou de webinário ofertado pelo CAPACIT, representando a Biblioteca Benedicto Monteiro; 1.10 -
informou que a equipe da Biblioteca Benedicto Monteiro; realizou e finalizou o inventário da referida
Subunidade a pedido da Biblioteca Central; 1.11 - informou sobre a continuidade do Ciclo de Palestras e
que a Biblioteca está montando o calendário do Ciclo para o próximo ano, e estendendo o convite para
participação às faculdades; 1.12 - informou sobre programa de capacitação do usuário ofertado pela
Biblioteca Benedicto Monteiro que ocorrerá no próximo dia 17 de novembro; 1.13 - informou sobre a
correção a ser feita na informação dada na reunião ordinária do Conselho do mês de outubro, acerca da
classificação do Projeto no Edital EMAUS, apontando que o projeto foi classificado na análise
preliminar, mas não foi classificado no resultado final; 1.14 - e por fim, informou sobre a ação de coleta
de livros para as atividades do projeto Ciência na Ilha 2022. 1.15 - Com a palavra, o Prof. Alisson da
Silva informou que no dia 12 de novembro será lançado o edital de seleção de novos discentes para
ingressar no mestrado do PPGCEM, com a oferta de vinte vagas, com prova a ser realizada no dia 24 de
janeiro, seguida das demais etapas; o Prof. Alisson da Silva registrou que o Prof. Carlos Alberto Brito da
Silva Junior, Faculdade de Física entrou para a equipe do PPGCEM, juntamente com o Prof. Marcos
Vinícius de Paula, da Faculdade de Engenharia de Materiais. 1.16 - A Técnica Franciluce Rodrigues
informou que o Sistema de Avaliação de Desempenho reabriu para avaliação de anos anteriores de
servidores que estão com pendência em suas avaliações; 1.17 - informou sobre o ciclo de revisão do
Planejamento de Desenvolvimento de Pessoal 2022 cujo período para alteração iniciou na presente data e
se estenderá até o dia 20 de novembro; 1.18 - informou ainda sobre a Programação da PROGEP para os
servidores em alusão ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul; 1.19 - e informou sobre a V Corrida e
Caminhada pela Saúde a ocorrer no dia 19 de novembro, organizada pelo EBSERH. 1.20 - Com a
palavra, a Assistente Social Simone Silva informou que nos dias 17 e 18 de novembro ocorrerá o II
Seminário de Assistência e Acessibilidade de Estudantes da UFPA, para o qual a mesma foi convidada, a
fim de participar da Roda de Conversa do CADGEST, representando o CANAN, uma vez que a
servidora participou do processo de implantação do sistema CADGEST. 1.21 - Em seguida, com a
palavra, o Prof. Ferrer informou que nos dias 26, 27, 28 de outubro ocorreu a I Jornada de Física
Aplicada da FACFIS/CANAN, com aproximadamente trinta trabalhos aprovados e com fluxo de
participação de 120 alunos, em palestras e outras programações; e na oportunidade, o Prof. Vicente
Aleixo agradeceu a colaboração dos parceiros envolvidos. 1.22 - Com a palavra, a Profª. Sueny de Souza
informou que no dia 18 de novembro às 17 horas será lançado um jogo de RPG “Aventura na Fronteira”
com transmissão pelo canal Historix, resultado de financiamento de bolsa de iniciação científica. Na
sequência, o Coordenador do Campus abordou 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 “OPORTUNIZAR: Cursos de formação técnica e profissionais em
Ananindeua-Pará”: Aprovação de Projeto de Extensão coordenado pelo Prof. Francivaldo Alves Nunes,
sem alocação de carga horária no período de 01 de março de 2023 a 31 de março de 2024. Após as

 considerações do Prof. Francivaldo Nunes, o referido projeto foi aprovado por unanimidade. 2.2 -
Projeto de Extensão “Museu Virtual História da Alimentação e Gastronomia Paraense”: 

 Prorrogação de Portaria Nº. 29/2021/CANAN/UFPA de Projeto de Extensão coordenado pela Profª. 
Sidiana da Consolação Ferreira de Macêdo, sem alocação de carga horária, para o período de 01 de

 dezembro de 2022 a 30 de novembro de 2023. Após as considerações da Profª. Sueny Oliveira, a
prorrogação do referido projeto foi aprovada por unanimidade. 2.3 - Projeto de Pesquisa “Impactos
ambientais da urbanização aos recursos hídricos da Região Metropolitana de Belém e seus reflexos
na saúde das populações locais e meio ambiente: Um breve olhar da geomedicina.”: Aprovação de
Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Aureliano da Silva Guedes, com alocação de vinte horas de

 carga horária, no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024, com a colaboração do



Técnico em Agropecuária Paulo Martins com alocação de dez horas de carga horária. O Prof. Alcy
Ribeiro fez a leitura do parecer e passou a palavra para a Profª. Erneida Araújo que ressaltou que a sua
área de pesquisa se vincula com o projeto do Prof. Aureliano Guedes e que poderia participar deste
projeto. Com a palavra, o Prof. Aureliano Guedes, que destacou os pontos do seu projeto e acrescentou
que a participação da Profª. Erneida Araújo agregaria. Após as considerações, o projeto de pesquisa foi
aprovado com inclusão da Prof. Erneida Araújo com carga horária de dez horas. 2.4 - Projeto de Ensino
“Práticas Criativas dos Licenciandos de Química: Formação Cidadã Com Atuação Na Educação
Básica”: Aprovação de Projeto de Ensino coordenado pela Profª. Janes Kened Rodrigues dos Santos,
com alocação de cinco horas, no período de 01 de março a 31 de agosto de 2023. O projeto de ensino foi
aprovado pelo Conselho por unanimidade. 3. Progressão Funcional - 3.1 – Prof. Distérfano Lima
Martins Barbosa: O Prof. Alcy Ribeiro procedeu à leitura do parecer elaborado pela Comissão formada
pelos docentes: Prof. Dr. Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Prof. Dr. Cristhian Corrêa da Paixão e Profª. Drª.
Kayt Nazaré do Vale Matos, sob a presidência do primeiro, a qual foi favorável à progressão funcional
por interstício do docente em epígrafe que passará da Classe B, Nível 1, denominação Assistente para
Classe B, Nível 2 denominação Assistente, compreendendo o interstício de 20 de maio de 2018 a 20 de
maio de 2020. Após a leitura, o Conselho homologou o parecer da Comissão por unanimidade. 3.2 – 
Profª. Janes Kened Rodrigues dos Santos: O Prof. Alcy Ribeiro procedeu à leitura do parecer
elaborado pela Comissão formada pelos docentes: Prof. Dr. Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Prof. Dr. Alcy
Favacho Ribeiro, Profª. Drª. Kellen Heloizy Garcia Freitas, sob a presidência do primeiro, a qual foi
favorável à progressão funcional por interstício da docente em epígrafe da Classe C, Nível 3 para Classe
C, Nível 4, denominação Adjunto no interstício de 07 de fevereiro de 2021 a 07 de fevereiro de 2023. 

 Após a leitura, o Conselho homologou o parecer da Comissão por unanimidade. 3.3 - Prof. Marcos
Benedito Caldas Costa: O Prof. Alcy Ribeiro procedeu à nomeação de uma Comissão de Avaliação de
Progressão Funcional por Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe D Nível 1 para Classe
D nível 2, denominação Associado, compreendendo o interstício de 14 de fevereiro de 2021 a 14 de
fevereiro de 2023. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a Comissão, que será formada
pelos docentes: Roseane de Lima Silva, Vicente Ferrer Pureza Aleixo, Paulo Celso Santiago Bittencourt,

 sob a presidência da primeira. 4. Designação do Coordenador de área - Geografia, PIBID: Prof.
Daniel Araújo Sombra Soares: Com a palavra, a Profª. Elisana Batista explicou que o Prof. Jovenildo
Cardoso Rodrigues submeteu o projeto no edital PIBID, mas como encontra-se afastado da coordenação
em virtude de sua licença para qualificação, a FAGEO designou o Prof. Daniel Sombra Soares para
assumir a coordenação da área de Geografia. Na sequência, o Conselho do Campus homologou por
unanimidade a designação. 5. Apreciação do parecer da Faculdade de Química sobre a solicitação de
remoção da professora Drª. Karyme Vilhena do Campus de Tucuruí para o Campus de
Ananindeua: Com a palavra, o Prof. Fábio Cardoso Borges relatou que a Faculdade de Química emitiu
parecer favorável para a remoção da servidora em epígrafe do Campus de Tucuruí para o Campus de
Ananindeua, com a observação de que a área da referida docente, Química Orgânica, não está como
prioridade no Planejamento anteriormente discutido no Conselho da Faculdade, sendo a necessidade da
faculdade docentes das áreas de Química Inorgânica, Química Analítica e Ensino de Química. O

 Conselho do Campus homologou o parecer da Comissão por unanimidade. 6. Permuta entre
professores Luiz Cláudio Fialho Andrade (FaCT) e Adry Kleber F. de Lima (FEM/ITEC/Guamá): 
Com a palavra, o Prof. Daniel Sousa mencionou o interesse do Prof. Adry Lima, lotado na Faculdade de
Engenharia Mecânica, do ITEC, Campus Belém, em ser removido para o Campus de Ananindeua. Em
contrapartida, o Prof. Luiz Cláudio Fialho Andrade, da FCT/CANAN, manifestou interesse em permutar
para a Faculdade de Engenharia Mecânica/ITEC. Prof. Daniel Sousa acrescentou que o Prof. Adry Lima
encaminhou uma carta de intenção para a Faculdade de Ciência e Tecnologia e que seu processo de
remoção para o Campus de Ananindeua está em tramitação, com o parecer favorável da referida
faculdade. Após considerações, a permuta em epígrafe foi aprovada pelo Conselho do Campus de

 Ananindeua por unanimidade. 7. Otimização do procedimento para a progressão funcional docente
do Campus Ananindeua. Com a palavra, Prof. Daniel Sousa descreveu o procedimento atual para
progressão docente por interstício, e o Prof. Vicente Ferrer Aleixo complementou as informações. Com a
palavra, a Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas, Franciluce Souto Rodrigues, explicou sobre o fluxo do
processo de progressão docente por interstício conforme descrito no site da PROGEP/UFPA, e ressaltou
que a orientação da PROGEP é de que o referido processo seja aberto no SIPAC especificamente pelo
docente interessado, que irá progredir, com a inclusão de cinco documentos fundamentais: i)
requerimento de progressão; ii) relatório de atividades referente ao período do interstício; iii) cópia da



portaria de designação da Comissão de Avaliação do relatório de atividades do docente; iv) Parecer da
Comissão de Avaliação do relatório de atividades do docente, datada e assinada pelos três membros; e v)
Cópia da ata de reunião da Unidade Acadêmica registrando a aprovação do parecer da Comissão de
Avaliação. Com a palavra, o Prof. Vicente Aleixo destacou que é adequado que os cinco documentos
citados sejam adicionados separadamente no processo para facilitar os trâmites. Franciluce acrescentou
que está à disposição para ajudar nos encaminhamentos de cada caso. Com a palavra, Profª. Janes Kened

 dos Santos sugeriu que o guia do processo esteja disponível no site do Campus para conhecimento geral.
Com a palavra, o Prof. Daniel Sousa propôs a otimização do procedimento, retirando a etapa de envio do
processo às faculdades e também propôs levar a discussão para o Fórum de Coordenadores Multicampi,
com a proposta de uma progressão aos moldes do modelo do IFPA, o que teve anuência do Conselho do
Campus. 8 - O que ocorrer: 8.1 - Com a palavra, Prof. Alcy Ribeiro mencionou acerca da Reunião de
Planejamento do Campus e sugeriu o período de 01 e 02 de dezembro de 2022 para a sua ocorrência.
Após manifestações, foi definido que as sugestões serão enviadas posteriormente por e-mail. 8.2 – Com a
palavra, o Prof. Daniel Sousa solicitou a renovação da portaria de Nº 73/2015 – CANAN, a qual cria a
comissão de estudo de viabilidade e implantação do curso de Engenharia de Minas no Campus de
Ananindeua, com a retirada da docente externa da comissão que aposentou-se, e inclusão docentes da
FCT: Vítor Leão Santana, Camila Nascimento Alves e Daniel José Lima de Sousa. A solicitação foi

 aprovada pelo Conselho do Campus por unanimidade. 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, 09 de novembro de 2022.
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