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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS

ATA DE REUNIÃO Nº 522/2021 - CAMPSALINAS (11.81)

Nº do Protocolo: 23073.008528/2021-10
Salinópolis-PA, 18 de março de 2021.

ATA No 03/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SALINÓPOLIS, REALIZADA NO
DIA 17.03.2021.

Ao décimo sétimo dia do mês de março 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: Cleide Samara Tavares Mescouto (Vice-Coordenadora do Campus e Vice-Presidente da Reunião do Conselho), Prof. Dr. Saulo de Mesquita
Diles (Diretor da Faculdade de Física - FAFIS), Prof. Dr. Thiago Rafael da Silva Moura (Vice-Diretor 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. José
Leão de Luna (Representante Docente no CONSEPE/CONSUN), Prof. Dr. João Luiz Baptista de Carvalho (Representante docente da Faculdade de Engenharia - FAE), a
Bibliotecária Documentalista Clívea de Farias Souto (Representante da categoria Técnica-administrativa), como convidado o Prof. Dr. Caio Filipe Bezerra Macedo 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 Prof. Lindomar iniciou as comunicações informando sobre o Ofício-Circular nº 01/2021/DINF, de 16 de março de 2021, que informa à
comunidade acadêmica sobre o isolamento temporário da Ala administrativa composta por: Sala da DTI, Biblioteca, Sala de professores (ao lado da Coordenação
Geral) Secretaria executiva, Coordenação Geral, e Banheiros Feminino e PCD, no período de 17 à 22/03/2021, para realização de obra programada. (2) Em seguida
professor Lindomar informou sobre a alteração no cronograma dos editais: n° 15/2020, do Concurso Público para docente, tema: Engenharia de petróleo - Engenharia
de Poço, e n° 03/2021, Processo Seletivo para a contratação de professor substituto para a área de Química Geral e Engenharia Química, que em função do
BANDEIRAMENTO VERMELHO, vigente atualmente na UFPA, não permite a realização de concursos públicos, com previsão de retorno das atividades a partir do dia
17 de maio de 2021. (3) O professor Lindomar Informou os pormenores sobre o Cronograma de Atividades Desempenhadas por setores no âmbito do Campus
Salinópolis, realizados pelo servidor Arleson Eduardo, conforme demanda. (4) Comunicou ainda sobre o contato realizado com o servidor Fagner, da PROPLAN,
responsável por orientar sobre detalhes da elaboração dos Planos de Desenvolvimento da Unidade - PDUs, e que o mesmo se dispôs, no dia 25 de março, a orientar os
servidores responsáveis sobre a Elaboração do PDU. (5) Informou que o Vice-reitor Gilmar e o Prefeito da UFPA, professor Eliomar confirmaram a disponibilização de
um veículo para o campus Salinópolis, e que o mesmo aguarda apenas os trâmites burocráticos, de responsabilidade do setor de transportes da UFPA, que estão sendo
providenciados, sendo o atual veículo do Campus remetido à UFPA, para uso interno. (6) A bibliotecária Clívea informou que em 2020 a biblioteca iniciou uma parceria
com a ONG Recode que tem como foco o empoderamento digital para jovens, onde foi realizado treinamento para o uso da Biblioteca Digital Tocalivros, que
disponibiliza livros digitais, e-books, cursos básicos de informática, e uso de tecnologias, entre outros recursos, os quais são de grande valia para os discentes do campus e
permite conhecer melhor as demandas da comunidade. Informou ainda que em breve será disponibilizado link nas redes do campus para que os discentes possam se
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inscrever e ter acesso aos recursos disponibilizados, a priori por 01 (um) ano. Em seguida professor Lindomar ressaltou a importância da iniciativa e parabenizou a
servidora. (7) Professor Caio lembrou os professores que está no prazo para a entrega dos relatórios para o PIBIC. Informou ainda que ele está participando de um Fórum
Nacional da Sociedade Brasileira de Física para a discussão dos currículos das Licenciaturas, com discussão sobre os projetos pedagógicos dos cursos, que busca também
tentar criar um Fórum estadual para discussão do tema. PROPOSIÇÕES: (1) Professor Lindomar informou sobre a solicitação do professor Raphael Barros Teixeira de
uma possível remoção do Campus de Tucuruí/UFPA para o Campus Salinópolis/UFPA, relatou alguns por menores do currículo enviado pelo professor e propôs que a
Faculdade de Engenharia de Petróleo se manifeste sobre a solicitação do referido professor. Informou ainda que a portaria de redistribuição do professor Edson Araújo
já foi publicada, e, de acordo com informações da PROGEP, a disponibilização do código de vaga do referido docente depende apenas do fechamento da folha de pagamento
da UFPA. (2) A professora Samara informou sobre o pedido do senhor Francisco Antônio para aproveitamento de concurso para vaga aberta no Campus Salinópolis,
informou que o mesmo atua na área de Química Analítica, que a solicitação já foi enviada à Faculdade de Engenharia de Petróleo e pediu que a mesma se manifeste sobre a
solicitação. (3) Professor Saulo solicitou a inclusão do ponto de pauta: Aprovação dos Projetos FAPESPA a serem submetidos por docentes da FAFIS: a) Chamada 1 de
2021 - Projeto 1. Título: Levando Einstein ao limite: Testando teorias alternativas da gravitação na era da astronomia com ondas gravitacionais. Coordenador:
professor Caio Filipe Bezerra Macedo; b) Chamada 2 de 2021 - Projeto 2. Título: Modelos análogos à relatividade geral. Coordenadora: professora Carolina Loureiro
Benone. Projeto 3 Título: Desenvolvimento de sensores baseados em fibra óptica para medição multiparâmetro. Coordenadora: professora Ângela Costa Santa Brígida;
Projeto 4. Título: O infinito céu de Salinópolis: instalação de radiotelescópio. Coordenador: professor Saulo de Mesquita Diles. O professor Caio fez considerações sobre
os referidos projetos, relatou que em relação ao seu projeto solicitou o valor máximo permitido pelo edital, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) que podem ser utilizados
para pagamentos de bolsas para alunos de graduação, viagens para eventos, realização de eventos, aquisição de equipamentos e livros, entre outros, conforme
especificado no projeto. Informou que há a necessidade de anuência do Coordenador do Campus para apoio e execução dos projetos, que serão submetidos ao edital da
FAPESPA com data limite o dia 22 de março de 2021, professor Caio informou que a infraestrutura necessária para seu projeto seria o espaço no campus. Professor Saulo
informou que seu projeto necessita de espaço de aproximadamente 10m x 5m (dez por cinco metros) para a instalação de um equipamento, e que o projeto da professora
Ângela o espaço utilizado seria o próprio laboratório do campus para guarda de equipamentos. Em discussão sobre a participação de servidores técnicos-
administrativos (engenheiros) em determinados projetos do campus, o professor João pontuou sobre a importância de se discutir com os envolvidos para melhor definir
a participação desses profissionais em determinadas atividades necessárias em projetos de infraestrutura ou que necessitem da atuação dos mesmos, sendo esta
colocação reforçada por outros membros. Professor Ramz informou aos presentes que, conforme o edital, os recursos dos referidos projetos aprovados serão repassados por
meio de uma conta bancária gerenciada pelos respectivos coordenadores. Após os por menores foi colocado em votação a inclusão do referido ponto de pauta, sendo
APROVADO, conforme proposto, pela maioria, com a abstenção do professor Saulo. A professora Samara aproveitou-se o momento para verificar o efetivo funcionamento
das câmaras de PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO, onde foi informada pelo professor Thiago, membro da Câmara de Ensino, que a portaria que estabelece a referida
comissão expirou, mas que tem desenvolvido atividades conforme demanda, professor Anderson informou que faz parte da Câmara de Pesquisa junto aos demais membros.
Professor Saulo informou que faz parte da Câmara de Extensão, junto a professora Carolina. Após considerações dos presentes ficou acordado entre os presentes a
necessidade de se verificar a validade das portarias que estabelece as câmaras e emitir novas portarias para as novas câmaras, conforme o caso, delimitar melhor as
atribuições de cada câmara e estabelecer direcionamentos para as demandas que chegam as mesmas. Nada mais havendo a comunicar por nenhum presente, passou-se
para a Ordem do dia: 1º ITEM DE PAUTA: 1- Homologar a decisão ad referendum: a) N° 03/2021/CG, de 19 de fevereiro de 2021, que APROVA o projeto de extensão
intitulado: "PodCast Universitário" sob coordenação do professor Saulo de Mesquita Diles, para submissão ao Edital PIBEX 2021. b) N° 04/2021/CG, de 19 de fevereiro de
2021, que APROVA o projeto de estruturação intitulado: "Estruturação do Laboratório de Ensino de Química para Inclusão da Química Instrumental" sob
coordenação do servidor técnico-administrativo Jean Sanger Siqueira, para submissão ao Edital LABINFRA- 2021. c) N° 05/2021/CG, de 19 de fevereiro de 2021, que
APROVA o projeto de estruturação intitulado: "Implantação do Laboratório de Ensino de Mecânica dos Fluídos" sob coordenação do professor Cláudio Régis dos Santos
Lucas, para submissão ao Edital LABINFRA- 2021. d) N° 06/2021/CG, de 25 de fevereiro de 2021, que APROVA o projeto de extensão intitulado: "Avaliação da qualidade
da água para o consumo humano e conscientização do uso em comunidades rurais do município de Salinópolis-PA" sob coordenação da docente Cleide Samara Tavares
Mescouto, para submissão ao Edital PIBEX- 2021. e) N° 07/2021/CG, de 25 de fevereiro de 2021, que APROVA o projeto de extensão intitulado: "Engenheiros do Sal:
Transbordando a Engenharia para além dos muros da Universidade" sob coordenação do professor Cláudio Regis dos Santos Lucas, para submissão ao Edital Pibex-
2021. A professora Samara informou sobre a correção no item b e c do termo extensão por estruturação, em seguida o professor Lindomar relatou os por menores de cada ad
referendum. Colocado em votação a decisão ad referendum: a) N° 03/2021/CG, de 19 de fevereiro de 2021, que APROVA o projeto de extensão intitulado: "PodCast
Universitário" sob coordenação do professor Saulo de Mesquita Diles, para submissão ao Edital PIBEX 2021, foi APROVADA. Colocado em votação a decisão ad
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referendum: b) N° 04/2021/CG, de 19 de fevereiro de 2021, que APROVA o projeto de estruturação intitulado: "Estruturação do Laboratório de Ensino de Química para
Inclusão da Química Instrumental" sob coordenação do servidor técnico-administrativo Jean Sanger Siqueira, para submissão ao Edital LABINFRA- 2021, foi
APROVADA. Colocado em votação a decisão ad referendum: c) N° 05/2021/CG, de 19 de fevereiro de 2021, que APROVA o projeto de estruturação intitulado:
"Implantação do Laboratório de Ensino de Mecânica dos Fluídos" sob coordenação do professor Cláudio Régis dos Santos Lucas, para submissão ao Edital LABINFRA-
2021, foi APROVADA. Colocado em votação a decisão ad referendum: d) N° 06/2021/CG, de 25 de fevereiro de 2021, que APROVA o projeto de extensão intitulado:
"Avaliação da qualidade da água para o consumo humano e conscientização do uso em comunidades rurais do município de Salinópolis-PA" sob coordenação da
docente Cleide Samara Tavares Mescouto, para submissão ao Edital PIBEX- 2021, foi APROVADA. Colocado em votação a decisão ad referendum: e) N° 07/2021/CG, de
25 de fevereiro de 2021, que APROVA o projeto de extensão intitulado: "Engenheiros do Sal: Transbordando a Engenharia para além dos muros da Universidade" sob
coordenação do professor Cláudio Regis dos Santos Lucas, para submissão ao Edital Pibex- 2021, foi APROVADA. 2º ITEM DE PAUTA: 2) Avaliar e Aprovar os Projetos
de Extensão: a) - Projeto: 1. Título: "Ações Extensionistas durante a pandemia do COVID-19". Coordenadora: Prof. Dra. Ângela Costa Santa Brígida. Disciplina: A
Prática Pedagógica em Física II. CH de extensão: 60h. b) - Projeto: 2. Título: "Ações Extensionistas no cenário atual da pandemia do coronavírus". Coordenadora: Prof.
Dra. Angela Costa Santa Brígida. Disciplina: A Prática Pedagógica em Física IV. CH de extensão: 60h. c) - Projeto: 3. Título: "A Prática Pedagógica em Física I em
tempos de pandemia". Coordenador: Prof. Dr. Cledson Santana Lopes Gonçalves. Disciplina: A Prática Pedagógica em Física I. CH de extensão: 60h. Projeto: 4. Título:
"Práticas de extensão na disciplina Física Elementar Conceitual". Coordenadora: Prof. Dra. Carolina Loureiro Benone. Disciplina: Física Elementar Conceitual. CH de
extensão: 30h. O professor Lindomar passou as palavras para o esclarecimento de alguns por menores do projeto, professor Caio fez algumas considerações sobre os
projetos. Em seguida, foi colocado em votação a aprovação do Projeto: 1. Título: "Ações Extensionistas durante a pandemia do COVID-19". Coordenadora: Prof. Dra.
Ângela Costa Santa Brígida. Disciplina: A Prática Pedagógica em Física II. CH de extensão: 60h, sendo o mesmo APROVADO. Submetido à aprovação o Projeto: 2.
Título: "Ações Extensionistas no cenário atual da pandemia do coronavírus". Coordenadora: Prof. Dra. Angela Costa Santa Brígida. Disciplina: A Prática Pedagógica em
Física IV. CH de extensão: 60h, foi APROVADO. Submetido à aprovação o Projeto: 3. Título: "A Prática Pedagógica em Física I em tempos de pandemia". Coordenador:
Prof. Dr. Cledson Santana Lopes Gonçalves. Disciplina: A Prática Pedagógica em Física I. CH de extensão: 60h, foi APROVADO. Submetido à aprovação o Projeto: 4.
Título: "Práticas de extensão na disciplina Física Elementar Conceitual". Coordenadora: Prof. Dra. Carolina Loureiro Benone. Disciplina: Física Elementar Conceitual.
CH de extensão: 30h, foi APROVADO. 3º ITEM DE PAUTA: Validação e Homologação da Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório: a) Servidor Docente
José Leão de Luna, referente ao 3º Ciclo, correspondente ao interstício de 20/04/2020 à 20/02/2021 (Processo de nº 23073.012406/2019-03). O prof. Lindomar, na ausência
da chefia imediata do referido servidor, na reunião, indagou sobre o desempenho do servidor na avaliação, sendo informado que o mesmo obteve em sua avaliação do 3º
ciclo, nota parcial, igual a 9,7 (nove virgula sete) e NOTA FINAL no estágio probatório igual à 9,2 (nove virgula dois), sendo APROVADO com o conceito Excelente.
Logo após foi submetido à votação no conselho, a Homologação e Validação do Desempenho de Estágio Probatório do referido servidor, que foi APROVADA, pelos
conselheiros, com abstenção do próprio docente. b) Servidor Docente Amilcar Montalban Sayago, referente ao 2º Ciclo, correspondente ao interstício de 19/04/2020 à
19/02/2021 O prof. Lindomar, chefia imediata do referido servidor, na reunião, informou sobre o desempenho do servidor nas atividades, e informou aos presentes que o
mesmo obteve em sua avaliação do 2º ciclo, nota igual a 9,8 (nove virgula oito) sendo APROVADO com o conceito Excelente. Logo após, foi submetido à votação no
conselho a Validação e Homologação da Avaliação de Desempenho de Estágio Probatório do referido servidor, que foi APROVADA, por unanimidade pelos
conselheiros. 4º ITEM DE PAUTA: Validação e homologação da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional do servidor: José Leão de Luna,
correspondente ao interstício de 17.08.2018 a 17.08.2020, de Professor CLASSE A (Professor Adjunto A), Nível I, para Professor CLASSE A (Professor Adjunto A) Nível 2.
Na ausência da chefia imediata do referido servidor, o prof. Lindomar indagou para a professora Samara, membro da banca, sobre o desempenho do servidor na avaliação,
sendo informado que 60 (sessenta) pontos seriam a pontuação mínima para aprovação e que o referido servidor obteve 92 (noventa e dois) pontos na avaliação, sendo o mesmo
considerado APROVADO. Após, submetido à votação a Validação e homologação da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional do servidor, foi
APROVADA pelos conselheiros, com abstenção do próprio docente. 5º ITEM DE PAUTA: Apresentação e Aprovação do Protocolo para Reabertura da Biblioteca. O
professor Lindomar passou a palavra para a servidora Clívea, que esclareceu aos presentes os por menores sobre o Protocolo, que o mesmo encontra-se em consonância com
as orientações estabelecidas pelo Sistema de BANDEIRAMENTO no âmbito da UFPA, em seguida respondeu alguns questionamento dos membros. Em seguida foi
acordado entre os membros não haver necessidade de aprovação, mas apenas de tomar CIÊNCIA pelos membros. 6º ITEM DE PAUTA: Solicitação de Remoção da
servidora Martha Luiza Costa Vieira para a Superintendência de Assistência Estudantil - SAEST/UFPA. O professor Lindomar relatou os por menores da solicitação
da servidora, e informou que como de costume os servidores estão amparados por lei que lhes assegura a possibilidade de remoção, ficando a remoção da servidora para o
setor informado, condicionada a contrapartida do envio imediato do código de vaga, sendo este do mesmo nível. Submetido à votação a remoção da servidora Martha
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Luiza Costa Vieira para a SAEST/UFPA foi APROVADA por unanimidade entre os presentes, conforme informado. 7º ITEM DE PAUTA: Aprovação dos Projetos
FAPESPA a serem submetidos por docentes da FAFIS: a) Chamada 1 de 2021 - Projeto 1. Título: Levando Einstein ao limite: Testando teorias alternativas da
gravitação na era da astronomia com ondas gravitacionais. Coordenador: professor Caio Filipe Bezerra Macedo; b) Chamada 2 de 2021 - Projeto 2. Título: Modelos
análogos à relatividade geral. Coordenadora: professora Carolina Loureiro Benone. Projeto 3. Título: Desenvolvimento de sensores baseados em fibra óptica para
medição multiparâmetro. Coordenadora: professora Ângela Costa Santa Brígida; Projeto 4. Título: O infinito céu de Salinópolis: instalação de radiotelescópio.
Coordenador: professor Saulo de Mesquita Diles. O professor Lindomar informou que os por menores dos projetos foram expostos aos presentes no momento da proposição
do item de pauta, os quais foram esclarecidos pelos professores Saulo e Caio. Em seguida, foi submetido à votação: o Projeto 1. Título: Levando Einstein ao limite:
Testando teorias alternativas da gravitação na era da astronomia com ondas gravitacionais. Coordenador: professor Caio Filipe Bezerra Macedo, foi APROVADO pelos
presentes. Submetido à votação o Projeto 2. Título: Modelos análogos à relatividade geral. Coordenadora: professora Carolina Loureiro Benone, foi APROVADO pelos
presentes. Submetido à votação Projeto 3. Título: Desenvolvimento de sensores baseados em fibra óptica para medição multiparâmetro. Coordenadora: professora
Ângela Costa Santa Brígida, foi APROVADO pelos presentes. Submetido à votação o Projeto 4. Título: O infinito céu de Salinópolis: instalação de radiotelescópio.
Coordenador: professor Saulo de Mesquita Diles foi APROVADO pelos presentes, com a abstenção do docente Saulo. Nada mais havendo para tratar eu, João Emilio
Alves da Costa, secretariei a reunião e lavrei a presente ATA que será assinada por quem de direito. Campus Universitário de Salinópolis, 17 de março de 2021.

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 13:51)
 ANDERSON DE JESUS ARAUJO RAMOS

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###597#8
 

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 14:24)
 CLEIDE SAMARA TAVARES MESCOUTO
 VICE-COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR

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

 

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 13:44)
 CLIVEA DE FARIAS SOUTO

 BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 
CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###555#6
 

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 13:32)
 JOAO EMILIO ALVES DA COSTA

 FUNÇÃO INDEFINIDA
 CAMPSALINAS (11.81)
 Matrícula: ###619#5

 

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 14:01)
 JOAO LUIZ BAPTISTA DE CARVALHO

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###387#1
 

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 13:52)
 JOSE LEAO DE LUNA

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###918#2
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(Assinado digitalmente em 18/03/2021 13:39)
 LINDOMAR MIRANDA RIBEIRO

 COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###792#1
 

(Assinado digitalmente em 22/03/2021 11:46)
 RAMZ LUIZ FRAIHA LOPES

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###215#6
 

(Assinado digitalmente em 18/03/2021 15:22)
 SAULO DE MESQUITA DILES

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###480#4
 

(Assinado digitalmente em 12/04/2021 10:37)
 THIAGO RAFAEL DA SILVA MOURA

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###131#3
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