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Ao décimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 
dezessete minutos, foi realizada a sexta reunião ordinária do ano de 2022, na sala 405 do 
Campus Ananindeua, presidida pelo Coordenador do Campus Universitário de Ananindeua, 
Prof. Dr. Alcy Favacho Ribeiro, com os representantes docentes, discentes e técnico-
administrativos do Conselho Deliberativo do Campus de Ananindeua, listados a seguir: Prof. 
Dr. Deibson Silva da Costa Portaria Nº 2587/2022, vice-coordenador em exercício do 
CANAN, Prof. Dr. Edinaldo José de Sousa Cunha, Diretor da Faculdade de Engenharia de 
Materiais; Prof. Dr. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos, VIce-Diretor da Faculdade de 
Tecnologia em Geoprocessamento; Profª. Drª. Shirsley Joany dos Santos da Silva, Diretora 
da Faculdade de Física; Profª. Drª. Lorena Gomes Corumbá, Vice-Diretora da Faculdade de 
Química; 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. Carlos Alberto Brito da Silva Junior, representante docente 
da Faculdade de Física; Prof. Dr. Wesley Oliveira Kettle, representante docente do Programa 
de Pós-Graduação em Ensino de História – PPGEH/PROFHISTORIA; Prof. Dr. Alisson Clay 
Rios da Silva, representante docente da Pós-graduação em Ciências e Engenharia de 
Materiais – PPGCEM; Rodrigo César da Costa Sousa, Coordenador de CPGA; os 
representantes técnicos-administrativos Simone Santos da Silva e Franciluce Souto 
Rodrigues. Como ouvintes, participaram: Prof. Dr. Silvio Bispo do Vale, Prof. Dr. Paulo Celso 
Santiago Bittencourt, Profª. Drª. Camila Nascimento Alves, Prof. Dr. Artur Vinícius Ferreira 
dos Santos, Profa. Dra. Alessandra Nascimento Braga, da Faculdade de Física, Prof. Me. 
Lucas de Sousa Martins, da Faculdade de Química, Bibliotecária Cleide Furtado Nascimento 
Dantas, Patricia Vilhena da Costa da PROPLAN, Psicóloga Natália Almeida Evangelista, os 
discentes do Centro Acadêmico do curso de História, Gabriel Rodrigues Almeida e Suzana 
Pinheiro. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro iniciou a reunião, após o prazo regimental de 
espera, dando boas-vindas aos presentes e abrindo para o ponto 01- Informes: 1.1 - Com a 
palavra, o Prof. Alcy Ribeiro informou sobre o aniversário de 9 (nove) anos de Campus 
Ananindeua, além disso, apresentou os novos servidores do Campus. o Professor ainda 
informou sobre o SISPLAD que vai até o dia 31 de Agosto. Em seguida informou que reuniu 
com equipe de servidores do CREA no dia 10 de agosto de 2022 para conversar sobre os 
cursos que estão registrados (Engenharia de Materiais e Tecnologia em Geoprocessamento) 
e os que ainda faltam registrar (Bacharelado em Ciência e Tecnologia e Engenharia de 
Energia), além de parcerias com acordo de cooperação para ofertar estágios em empresas. 
1.2 – Com a palavra, a servidora Cleide Dantas informou que a Biblioteca continua fazendo 



cobrança dos usuários que têm pendência de devolução na biblioteca. Registrou que estão 
fazendo a cobrança do período de 2016 a 2021, no qual conta com um total de 47 usuários 
com pendência, somando 65 exemplares fora do acervo, impossibilitando outros usuários de 
acessá-los. Ainda com a palavra, a servidora ressaltou a importância da emissão da 
declaração “nada consta” ao terminar o vínculo do discente com a Universidade, para 
garantir que não tenha nenhum débito para com a Biblioteca, aliado à isso, informou também 
sobre a campanha para trocar multas de atraso na devolução por uma doação de livro de 
literatura infanto juvenil. Também registrou o retorno do programa de capacitação de 
treinamento ao usuário, o qual irá ofertar um treinamento online em parceria com a biblioteca 
do IFPA - Marabá Rural, com tema de elaboração de Currículo Lattes no dia 25 de agosto de 
2022. Na sequência informou que a Biblioteca Benedicto Monteiro teve uma proposta de 
ação aprovada no programa de extensão “Ciência na Ilha-2022”, o qual será realizado na 
Ilha de Cotijuba. 1.3 - Com a palavra, a servidora Franciluce Rodrigues reforçou que as 
parcelas de férias no “sougov” só podem ser pedidas com no mínimo 60 dias antes do 
usufruto. Informou que a atualização do Auxílio Saúde no “sougov” só pode ser feita até o 
dia 31 de agosto de 2022. Na oportunidade, informou que o Plano de Desenvolvimento de 
Pessoas - PDP está aberto até o dia 17 de agosto de 2022 para capacitação, especialização 
ou afastamento para qualquer tipo de pós-graduação. 1.4 - Com a palavra, a servidora 
Simone Silva informou que no próximo semestre, ainda em agosto, será lançado o segundo 
edital de cadastro geral de assistência estudantil, ressaltando a baixa adesão ao novo 
sistema no Campus, solicitando então um apoio na divulgação por parte das Faculdades. 1.5 
- Com a palavra, a Profª Janes Santos informou sobre a defesa de 20 trabalhos de 
conclusão de curso - TCC da turma de Química de Curuçá que ocorrerá neste semestre 
2022.3. Ressaltou que as defesas foram favorecidas pela Instituição Normativa da PROEG 
que permite o aproveitamento de diversas atividades. 1.6 - Com a palavra, o Prof. Edinaldo 
Cunha registrou um incidente que ocorreu entre alunos durante uma apresentação de 
seminário da FEMAT, o qual resultou em ameaças. Dessa forma, o mesmo está tomando as 
devidas providências para resolver o caso, e ainda, informou que a Superintendência de 
Assistência Estudantil - SAEST, realizou uma visita à domicílio de um dos envolvidos no 
caso. 1.7 - Com a palavra, o Prof. Silvio Vale informou que teve dois projetos aprovados, 
sendo 1 da Profª. Kayt Nazaré do Vale Matos com o título “Disseminação das Tecnologias 
de Fontes Renováveis em Escolas Públicas no Município de Ananindeua” e está em parceria 
com o Professor Cristhian Corrêa da Paixão que desenvolve projetos de Extensão nas 
escolas, e pelo PIBIC, Prof. Jerson Rogério Pinheiro Vaz com o título “Montagem, instalação 
e monitoramento de um Aerogerador de pequeno porte no Campus de Ananindeua no bairro 
de Icuí”. Na oportunidade, também informou que ambas foram contempladas com bolsas de 
IC. 1.8 - Com a palavra novamente, o Prof. Edinaldo Cunha aproveitou para informar que o 
Laboratório de Processamento de Matérias-Primas e Tecnologia Cerâmica-LabCer, 
Coordenado pelo Prof. Edemarino Hildebrando, já foi oficialmente inaugurado. 1.9 - Com a 
palavra, a ouvinte Natália Evangelista informou que desenvolveu um projeto de grupo 
Terapêutico Educacional para trabalhar as grandes demandas genéricas em grupo, para 
auxiliar o aluno em como deve organizar a sua vida acadêmica, o qual será ponto de pauta 
ainda nesta reunião. 1.10 - Com a palavra, o Prof. Carlos Júnior ressaltou que a Faculdade 
de Física também desenvolve trabalho de ensino de Física inclusiva, o qual aproveitou a 
oportunidade para convidar à todos a ler o artigo publicado na revista “Física na Escola” por 
uma discente egressa da Faculdade de Física, no qual mostra diversas metodologias que 
podem ser aplicados com aluno que tem Transtorno do Espectro Autismo-TEA. 1.11 - Com a 
palavra. o Prof.Dr. Alcy Ribeiro agradeceu ao Prof. Deibson Costa que esteve presente como 
Vice-Coordenador na ausência da Prof. Luciana Gonzales. Após os informes, o Prof. Dr. Alcy 
Ribeiro deu continuidade à reunião com o próximo ponto. 2. Projetos de Pesquisa/Extensão
/Ensino: o Prof. Dr. 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 Pesquisa “Uso das Fibras Naturais 



Amazônicas como Agente de Reforço de Compósitos de Matriz Polimérica Natural”: 
Aprovação do Projeto de Pesquisa coordenado pela Profª. Drª Verônica Scarpini Candido, 
sem alocação de carga horária, pelo período de 31 agosto de 2022 até 31 de julho de 2023. 
Após considerações, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.2 - Projeto de 
Pesquisa “Modificação Química de Rejeitos Cauliníticos Para Uso Como Nanocargas 
Minerais Na Produção De Materiais Compósitos”: Aprovação do Projeto de Pesquisa 
coordenado pelo Prof. Dr. Edemarino Araújo Hildebrando, com alocação de 10 (dez) horas 
de carga horária, pelo período de 01 de setembro de 2022 até 31 de agosto de 2024. Após 
considerações, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.3 - Projeto de 
Pesquisa “Educação Ambiental, Tecnológica e Sustentabilidade: Desenvolvimento de 
Protótipos de Baixo Custo para Análise de Variáveis Ambientais”: Aprovação do Projeto 
de Pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Marcos Benedito Caldas Costa, sem alocação de 
carga horária, pelo período de 01 de setembro de 2022 até 31 de julho de 2023. Após 
considerações, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 2.4 - Projeto de 
Pesquisa “Estudo Da Diluição Em Revestimentos Metálicos Depositados Pelos 
Processos Gmaw (Gás Metal Arc Welding) E Gmaw- Cw (Gás Metal Arc Welding-Code 
Wire) Com Diferentes Taxas De Deposição De Arame Frio – DEP”: Renovação do 
Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Me. Pedro Paulo Guimarães Ribeiro, com 
alocação de 20 (vinte) horas de carga horária, no período de 01 de setembro de 2022 a 31 
de agosto de 2023. Após considerações, o projeto de pesquisa foi renovado por 
unanimidade. 2.5 - Projeto de Pesquisa “Roceiros, extratores e o viver nos sertões 
amazônicos: Estado Imperial entre interesses de observação e estratégias de 
controle”: Aprovação do Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Francivaldo Alves 
Nunes, sem alocação de carga horária, pelo período de 01 de agosto de 2022 até 01 de 
agosto de 2024. Após considerações, o projeto de pesquisa foi aprovado por unanimidade. 
2.6 - Projeto de Pesquisa (Aprovação) - Título “Desenvolvimento e Aplicação de 
Tecnologias para a Sustentabilidade da Prestação de Serviço da Coleta e Transporte 
de Resíduos Sólidos e Urbanos”: Aprovação de participação do Prof. Me.  Francisco das 
Chagas Cacela Filho no Projeto de Pesquisa coordenado pelo Prof. Jose Almir Rodrigues 
Pereira, do Instituto de Tecnologia, com alocação de 10 (dez) horas de carga horária, no 
período de 01 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2024. Após considerações, a 
participação do docente no projeto de pesquisa foi aprovada por unanimidade. 2.7 - Projeto 
de Pesquisa “Formação territorial e práticas ambientais na Zona Costeira paraense: 
Litoral Tauá-Colares-Vigia”: Aprovação do Relatório Final do Projeto de Pesquisa 
coordenado pelo Prof. Dr. Estêvão José da Silva Barbosa, com alocação de 20 (vinte) horas 
de carga horária, pelo período de 01 de agosto de 2020 até 31 de julho de 2022. Após 
considerações e leitura do parecer do referido Relatório Final, o mesmo foi aprovado por 
unanimidade. 3. Progressão Funcional - 3.1 - Profª. Erneida coelho de Araújo: O Prof. Dr. 
Alcy Ribeiro procedeu a nomeação de Comissão de Avaliação de Progressão Funcional por 
Interstício do docente em epígrafe que passará da Classe D, Nível 2 para Classe D, Nível 3, 
denominação Associado, compreendendo o interstício de 04 de agosto de 2020 a 04 de 
agosto de 2022. Após sugestão, o Conselho aprovou por unanimidade a Comissão, que será 
formada pelos docentes Francivaldo Alves Nunes, Paulo Celso Santiago Bittencourt e 
Marcos Benedito Caldas Costa, sob a presidência do primeiro. 3.2 - Edemarino Araújo 
Hildebrando: Após considerações sobre o parecer favorável da Comissão formada pelos 
docentes Vicente Ferrer Pureza Aleixo, na condição de presidente, e Roseane de Lima Silva 
e Silvio Bispo do Vale, na condição de membros, sobre a Progressão do docente Edemarino 
Araújo Hildebrando no interstício de 13 de julho de 2020 a 13 de julho de 2022, da Classe D, 
Nível 1 para Classe D, Nível 2, denominação Associado, o parecer foi aprovado por 
unanimidade pelo Conselho. 3.2 - Francisco das Chagas de Oliveira Cacela Filho: Foi 
explanada a questão sobre a Comissão formada por docentes do Campus de Tucuruí. Após 
considerações sobre o parecer favorável da Comissão formada pelos docentes Fernanda 
Gouveia, na condição de presidente, e Karyme Vilhena e Ewerton Granhem, na condição de 



membros, sobre a Progressão do docente Francisco das Chagas de Oliveira Cacela Filho no 
interstício de 01 de janeiro de 2020 a 01 de janeiro de 2022, da Classe B, Nível 2 para 
Classe C, Nível 1, denominação Adjunto, o parecer foi aprovado por unanimidade pelo 
Conselho. 4. Renovação da Portaria de coordenação de Estágio da Faculdade de 
Tecnologia em Geoprocessamento - Período: 09 de fevereiro de 2022 a 09 de fevereiro 
de 2024: Com a palavra, o Prof. Dr. Marcelo Augusto Machado Vasconcelos fez as devidas 
considerações acerca da Coordenação de Estágio exercida pelo Prof. Dr. Estêvão José da 
SIlva Barbosa, e na sequência o Conselho deliberativo aprovou por unanimidade a 
renovação de Portaria de Coordenação de Estágio do Prof. Dr. Estêvão José da Silva 
Barbosa pelo período de 09 de julho de 2022 a 09 de julho de 2024, com alocação de 10 
(dez) horas de carga horária . 5. Renovação da Portaria Nº 109/2020/CANAN/UFPA de 
Coordenação do Laboratório de Processamento de Matérias-Primas e Tecnologia 
Cerâmica (LabCer): Com a palavra, o Prof. Dr. Edinaldo José de Sousa Cunha fez as 
devidas considerações acerca da Coordenação do Laboratório LabCer exercida pelo Prof. 
Dr. Edemarino Araújo Hildebrando. Na sequência o Conselho Deliberativo aprovou por 
unanimidade a renovação de Portaria de Coordenação de Laboratório do Prof. Edemarino 
Araújo Hildebrando pelo período de 01 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2024, com 
alocação de 10 (dez) horas de carga horária. 6. Homologação do Projeto de 
Especialização em Geoprocessamento e Gestão Ambiental - Período: 21 de novembro 
de 2022 a 21 de novembro de 2023: Com a palavra, o Artur Vinícius Ferreira dos Santos, 
coordenador do Projeto de Especialização, fez as devidas considerações acerca do curso de 
especialização em Geoprocessamento Ambiental e seguindo todos as normativas do 
processo. Na sequência, o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade a homologação 
do Projeto de de Especialização em Geoprocessamento. 7. Licença para Capacitação da 
Professora Darlene Teixeira Ferreira: Com a palavra, a Profª. Drª Shirsley Joany dos 
Santos da Silva, fez as devidas considerações acerca do pedido de licença, ressaltando a 
dedicação da Profª Darlene Ferreira ao fazer cursos de capacitação de Libras para auxiliar 
na Faculdade. Na sequência o Conselho Deliberativo aprovou por unanimidade o 
afastamento para capacitação da Profª Drª. Darlene Teixeira Ferreira. 8. Apreciação do 
Parecer de remoção da servidora Alba Priscila Furtado: Com a palavra, a técnico-
administrativo Franciluce Rodrigues fez as devidas considerações e leitura do parecer da 
Comissão formada pelo Docente Silvio Bispo do Vale, na condição de presidente, e Rodrigo 
César da Costa Sousa e Franciluce Souto Rodrigues, na condição de membros. Após leitura 
do parecer não favorável à remoção da servidora com permuta ou não para o Campus 
Ananindeua, o Conselho aprovou o parecer por unanimidade. 9. Aprovação do Projeto 
Grupo Terapêutico 2022: Com a palavra, a técnico-administrativo Franciluce Souto 
Rodrigues fez as devidas considerações acerca do parecer favorável para aprovação do 
Projeto Grupo terapêutico para discentes Campus de Ananindeua/CANAN, Coordenado pela 
Psicóloga Educacional Natália Almeida Evangelista. O parecer foi aprovado por unanimidade 
pelo Conselho. 10. O que houver. 10. 1 - O Prof. Dr. Wesley Oliveira Kettle pediu a palavra 
para compartilhar de sua preocupação quanto aos dados armazenados no E-mail devido ao 
limite de uso, considerando que o E-mail é um registro de trabalho, pois o mesmo pode ser 
utilizado a longo prazo e estava com receio de perder tais dados. O docente aproveitou para 
ressaltar que a Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF conseguiu reverter o seu 
armazenamento de forma íntegra fornecida pela Google. Com a palavra, o Prof. Alcy Ribeiro 
informou que irá verificar e buscar por informações mais concretas quanto à essa questão 
levantada pelo Prof. Dr. Wesley Kettle. Prof. Dr. Alcy Ribeiro informou que essa é uma 
preocupação da UFPA. Na oportunidade, o Prof. Dr. Alcy RIbeiro informou que no dia 16 de 
agosto de 2022, o Reitor e Vice-reitor, Prof. Dr. Emmanuel Tourinho e Prof. Dr. Gilmar Silva, 
além de pró-reitores, estarão em visita ao CANAN, por ocasião da comemoração do 
aniversário do Campus. Neste sentido, convida toda a comunidade do Campus para 
recepcionar a gestão superior e compartilhar seus anseios e necessidades. Não havendo 
mais nada a tratar, o Prof. Dr. Alcy Ribeiro deu por encerrada a reunião e agradeceu a 



presença de todos na mesma, da qual eu, Luiz Viana, Bolsista-PROAD/CANAN/UFPA, redigi 
a presente ata que, depois de lida, será assinada por quem de direito.

Ananindeua-PA, 11 de agosto de 2022.
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