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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS

ATA Nº 1500/2021 - CAMPSALINAS (11.81)

Nº do Protocolo: 23073.042659/2021-18
Salinópolis-PA, 25 de outubro de 2021.

ATA No 12/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SALINÓPOLIS, REALIZADA NO
DIA 21.10.2021.

Ao vigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às dez (10) horas, on-line (por meio do app GOOGLE MEET), realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho do Campus
Universitário de Salinópolis/UFPA sob a presidência do Coordenador Geral do Campus de Salinópolis, Prof. Dr. Lindomar Miranda Ribeiro, que contou com a presença dos CONSELHEIROS:
Profª. Drª. Cleide Samara Tavares Mescouto (Vice-Coordenadora do Campus e Vice-Presidente da Reunião do Conselho), Profª. Drª. Ângela Costa Santa Brígida (Diretora em exercício da Faculdade
de Física- FAFIS), Prof. Dr. Leandro Amador de Oliveira (Representante Docente da Faculdade de Física - FAFIS), Prof. Dr. Ramz Luiz Fraiha Lopes (Diretor da Faculdade de Matemática -
FAMAT), Prof. Dr. Anderson de Jesus Araújo Ramos (Representante Docente da Faculdade de Matemática - FAMAT), Prof. Dr. João Luiz Baptista de Carvalho (Diretor da Faculdade de Engenharia -
FAE), Prof. Dr. Cláudio Régis dos Santos Lucas (Vice-Diretor da Faculdade de Engenharia - FAE), Prof. Dr. José Leão de Luna (Representante Docente no CONSEPE/CONSUN), a Bibliotecária
Documentalista Clívea de Farias Souto (Representante da categoria Técnica-administrativa), a Profª. Carolina Loureiro Benone (Diretora da Casa de Cultura), o Discente Lucas Rodrigo Reis Freitas
(Representante Discente) e eu, João Emilio Alves da Costa, Secretário Executivo que secretariei esta reunião. Havendo quórum, o presidente da reunião saudou a todos e iniciou a reunião abrindo
espaço para as COMUNICAÇÕES: (1) O discente Lucas comunicou que houve a Eleição para Representantes Discentes no Conselho do Campus e que ele, Lucas Rodrigo Reis Freitas, e o
discente Gleidson Henrique Brito de Souza foram eleitos como representante titular e suplente, respectivamente. (2) A professora Carolina comunicou que: a- a Biblioteca da Casa de Cultura
encontra-se em funcionamento desde o dia 18 deste mês, no período da manhã, que o fluxo vem se estabelecendo e pediu que fosse divulgado por todas sobre o funcionamento. b- que as Câmaras
do Conselho se reuniram para iniciar a elaboração das normas e procedimentos a serem seguidas pelas mesmas, pediu que o professor Lindomar lhes enviasse qualquer esboço acerca de tais
normativas que tivesse disponível no campus. c- que o problema relacionado ao sistema de empréstimos de livros da biblioteca já foi solucionado. d- que ocorreu dia 19 deste mês a cerimônia de
doação de livros da Fundação Japão para a Casa de Cultura, são 163 volumes, de assuntos diversos os quais foram provenientes de um projeto submetido pelo professor Caio Macedo, o qual foi
aprovado. e- que a Editora da UFPA fez uma doação de livros, ainda não se sabe o total de volumes, e que a Casa de Cultura foi incluída dentre as bibliotecas que receberão volumes de novas
publicações realizadas pela editora. (3) A bibliotecária Clívea comunicou que: a- houve um mutirão para que a abertura da biblioteca pudesse ocorrer satisfatoriamente e que foi divulgado em
diversos meios a abertura e os serviços oferecidos e que os usuários estão mostrando satisfação com a nova estrutura. b- respondendo a pergunta do professor João, comunicou que os livros que
pertenciam ao professor Carlos Dias, os quais foram doados à Casa de Cultura, ainda não foram remetidos a mesma e encontram-se, no momento, no Rio de Janeiro, e que chegaram apenas
alguns volumes os quais foram doados pelo Instituto de Geociências (4) O professor Lindomar comunicou: a- que Camilo Andrés Guerrero Martin Guerreiro, o docente efetivo, aprovado pelo
edital nº 15/2020, tema Engenharia de Poço, se apresentou para início de suas atividades no Campus. b- que Emanuele Dutra Valente Duarte, docente substituta, aprovada por pelo PSS, tema
Química se apresentou para início de suas atividades no Campus. c- que o professor Leonardo José Nogueira Fernandes, docente substituto, aprovado pelo PSS, tema Ensino de Física, ainda está
em processo de contratação, resolvendo pendências relacionadas a outro vínculo que o aprovado tem com a Secretaria Estadual de Educação. d- que a CPGA terá um novo coordenador, a partir do
dia 01/11/2021, sendo o servidor Eduardo Pereira Chaves, em substituição a atua servidora Ediana da Silva Souza (5) O professor Ramz informou que a professora Lucélia, substituta, ainda não
se apresentou para início de atividades, mas que a mesma tem até 30 dias para se apresentar. PROPOSIÇÃO: (1) O professor Lindomar sugeriu que a comunicação realizada pelo discente Lucas, o
Resultado da Eleição para Representante Discente no Conselho entrasse como Ponto de Pauta na reunião com a finalidade de homologar a representação discente neste conselho, sendo ACEITO
por todos. (2) O professor João propôs que entrasse como pauta da reunião a Homologação do Resultado da Avaliação para progressão funcional do servidor docente João Luiz Baptista de
Carvalho, para o interstício 17/07/2019 à 17/07/2021, sendo esta proposição ACEITA por todos. Não havendo mais comunicações dos presentes passou-se para a Ordem do dia: 1º ITEM DE
PAUTA: Homologação Ad referendum: a. Nº 16/2021/CG, de 27 de setembro de 2021 que APROVAR o pesquisador Dr. Eduardo Vitarelli de Queiroz como bolsista Pós-doc no projeto "Subsídios
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para a execução de obras de restauração costeira e de implantação de infraestrutura para o desenvolvimento turístico sustentável de Salinópolis, PA", coordenado pelo professor Dr. João Luiz
Baptista de Carvalho, com bolsa no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) e previsão de duração de 24 meses (até outubro de 2023), projeto financiado pela Fapespa e gerido pela Fadesp. O
professor Lindomar fez algumas considerações, em seguida passou a palavra ao professor João que relatou a importância da contratação do bolsista a da previsão da mesma no projeto, bem como de
mais uma a ser preenchida em momento oportuno. Logo após, foi submetida à votação do conselho a aprovação do ad referendum, sendo APROVADO por todos. 2º ITEM DE PAUTA: Validação e
homologação do resultado da Avaliação do Estágio Probatório do servidor: a. Cláudio Regis dos Santos Lucas - 1º ciclo (Interstício 26/11/2020 a 26/09/2021). O professor Lindomar passou alguns
detalhes do ponto e passou a palavra ao professor João, chefia imediata do servidor. O Professor João informou sobre as atividades do servidor, bem como seu excelente desempenho, e que o mesmo
obteve nota final igual a 10,0 em sua avaliação, sendo seu conceito EXCELENTE. Após foi submetida à votação do conselho a Validação e homologação do resultado da Avaliação do Estágio
Probatório do servidor Cláudio Regis dos Santos Lucas, sendo a mesma APROVADA por todos. b. Jeziel do Nascimento Correia - 1º ciclo (Interstício 10/11/2020 a 10/09/2021). O professor
Lindomar passou alguns detalhes do ponto e passou a palavra ao professor Ramz, chefia imediata do servidor. O Professor Ramz informou sobre o bom desempenho das atividades do servidor e de
sua grande contribuição com o campus, e que o mesmo obteve nota final igual a 9,7 em sua avaliação, sendo seu conceito EXCELENTE. Após foi submetida à votação do conselho a Validação e
homologação do resultado da Avaliação do Estágio Probatório do servidor Jeziel do Nascimento Correia, sendo a mesma APROVADA por todos. c. Sheysy Aragão Monteiro - 1º ciclo
(Interstício 03/11/2020 a 03/09/2021). O professor Lindomar passou alguns detalhes do ponto e passou a palavra a bibliotecária Clívea, chefia imediata do servidor. A bibliotecária Clívea informou
sobre o excelente desempenha da servidora no desenvolvimento de suas atividades e que a mesma obteve nota final igual a 9,9 em sua avaliação, sendo seu conceito EXCELENTE. Em seguida o
professor fez uma ressalva sobre a necessidade de correção da carga horária a ser cumprida pela servidora, constante em seu Plano de Trabalho, conforme consta em lei específica. Após foi submetida à
votação do conselho a Validação e homologação do resultado da Avaliação do Estágio Probatório da servidora Sheysy Aragão Monteiro, sendo a mesma APROVADA por todos. 3º ITEM DE
PAUTA: Homologação do Resultado da Avaliação para progressão funcional do servidor docente João Luiz Baptista de Carvalho, de professor Classe A, adjunto A nível I, para professor
Classe A, adjunto A nível II, para o interstício 17/07/2019 à 17/07/2021. O professor Lindomar passou alguns detalhes sobre a avaliação, que a avaliação foi realizada pela banca composta pelos
professores Pedro Tupa Pandava Aum, Cleide Samara Tavares Mescouto e Lindomar Miranda Ribeiro, que, considerando o estabelecido em legislação pertinente, após a análise do relatório
submetido pelo servidor, a Banca emitiu Parecer favorável ao pedido de progressão do servidor uma vez o mesmo tendo alcançado a pontuação mínima para isso, conforme estabelecido em
Resolução específica. Após foi submetida à votação do conselho a Homologação do Resultado da Avaliação para progressão funcional do servidor docente João Luiz Baptista de Carvalho,
sendo esta APROVADA por todos. 4º ITEM DE PAUTA: Homologação do Resultado da Eleição para Representante Discente no Conselho. O professor Lindomar passou a palavra ao discente
Lucas. O discente Lucas informou que sua CHAPA estudantil foi a escolhida para representar os discentes no conselho, com cerca de 48,7% dos votos válidos, sendo eleitos os discentes Lucas
Rodrigo Reis Freitas e Gleidson Henrique Brito de Souza, titular e suplente respectivamente, e que o resultado do pleito será enviado ao campus via ofício com a Ata do pleito para formalizar o
mesmo. Após, foi submetida à votação no Conselho a Homologação do Resultado da Eleição para Representante Discente no Conselho, sendo APROVADA por todos os presentes. Nada mais
havendo para tratar eu, João Emilio, secretariei a reunião e lavrei a presente ATA que será assinada por quem de direito. Campus Universitário de Salinópolis, 21 de outubro de 2021.

(Assinado digitalmente em 25/10/2021 11:50)
 ANDERSON DE JESUS ARAUJO RAMOS
 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

 CAMPSALINAS (11.81)
 Matrícula: ###597#8

 

(Assinado digitalmente em 26/10/2021 16:26)
 ANGELA COSTA SANTA BRIGIDA

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CANAN (11.82)

 Matrícula: ###399#5
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 CAROLINA LOUREIRO BENONE

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###388#1
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 CLAUDIO REGIS DOS SANTOS LUCAS

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###654#3
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(Assinado digitalmente em 26/10/2021 15:28)
 CLEIDE SAMARA TAVARES MESCOUTO
 VICE-COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR

 CAMPSALINAS (11.81)
 Matrícula: ###367#9

 

(Assinado digitalmente em 26/10/2021 08:20)
 CLIVEA DE FARIAS SOUTO

 BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 
CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###555#6
 

(Assinado digitalmente em 25/10/2021 11:42)
 JOAO EMILIO ALVES DA COSTA

 TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###619#5
 

(Assinado digitalmente em 25/10/2021 19:44)
 JOAO LUIZ BAPTISTA DE CARVALHO

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###387#1
 

(Assinado digitalmente em 25/10/2021 12:34)
 JOSE LEAO DE LUNA

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###918#2
 

(Assinado digitalmente em 25/10/2021 21:15)
 LEANDRO AMADOR DE OLIVEIRA

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###091#7
 

(Assinado digitalmente em 25/10/2021 15:34)
 LINDOMAR MIRANDA RIBEIRO

 COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###792#1
 

(Assinado digitalmente em 25/10/2021 14:26)
 RAMZ LUIZ FRAIHA LOPES

 DIRETOR DE FACULDADE - TITULAR
 FACMTSAL (11.81.01)

 Matrícula: ###215#6
 

(Assinado digitalmente em 26/10/2021 12:20)
 LUCAS RODRIGO REIS FREITAS

 DISCENTE
 Matrícula: 2020#######2
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ATA, data de emissão: 25/10/2021 e o código de verificação: 6974f5e970


