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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS

ATA Nº 624/2021 - CAMPSALINAS (11.81)

Nº do Protocolo: 23073.016146/2021-51
Salinópolis-PA, 25 de maio de 2021.

ATA No 05/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SALINÓPOLIS, REALIZADA NO
DIA 20.05.2021.

Ao vigésimo dia do mês de abril 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), Profª. Drª. Ângela Costa Santa Brígida (Vice-Diretora da Faculdade de
Física - FAFIS), 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. 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 servidor Administrativo Miguel Cardoso de Lima (Representante da CPGA) 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. Saulo iniciou
as comunicações solicitando que este Conselho discutisse, em momento oportuno, as exigências e trâmites necessários para o Afastamento de Servidores que
queiram cursar Pós-graduação (Doutorado), e os procedimentos para tal finalidade. Em seguida o prof. Lindomar informou que trará maiores informações, após
consultar o setor responsável. (2) a prof. Carolina Benone Comunicou sobre a inauguração da Casa de Cultura "Fonte do Caranã" que ocorrerá no dia 21
de maio de 2021, com previsão de início as 16h, a decisão sobre a data do evento foi decidida pelo Reitor Emmanuel Tourinho em contato com a Diretora da
Casa de Cultura, profª. Drª. Carolina Loureiro Benone, os convidados e detalhes do evento ficaram a cargo da equipe do Reitor a da profª Carolina. (3) A profª.
Samara comunicou que conversou com os Diretores e Vice-Diretores das faculdades sobre a Semana do Calouro-2021 que tem data prevista para ocorrer no
período de 21 a 26 de junho, de forma virtual, com tema a ser definido pela UFPA e que já tem uma programação preliminar, sendo parte programação geral
da UFPA e parte específica dos Campi. Informou ainda que cada setor do campus será convidado para colaborar com o evento. (4) O prof. Cláudio comunicou
sobre a aprovação do discente de Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, Jair Neyra, no Curso de Pós-graduação em Engenharia Química/
UFPA-Belém, com enfoque em petróleo, com bolsa proveniente de Projeto da Petrobrás, da Faculdade de Engenharia de Exploração e Produção de
Petróleo, disponibilizada nesse programa de pós-graduação, tendo como orientador o prof. Pedro Aum. Agradeceu ainda aos servidores Marcos, Eliene,
Marcelo e Vamilis por sua atuação no contato com os alunos para auxilia-los no Processo de Habilitação do PS-2021. (5) O prof. Cláudio informou ainda
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sobre o início das obras no Laboratório de Petróleo, a expectativa é que a obra dure de 02 (dois) a 03 (três) meses, o objetivo é a adequação do espaço para
a colocação dos equipamentos adquiridos. (6) O prof. Lindomar informou que a Coordenação já está recebendo demandas via Sagitta, e solicitou que os
servidores pudessem fazer uso dessa ferramenta de atendimento no âmbito do Campus Salinópolis. O prof. Ramz solicitou maiores esclarecimentos sobre o
serviço e tipos de atendimentos, sendo informado pelo prof. Lindomar que o setor de Tecnologia da Informação é o responsável pela instalação da ferramenta
e que o mesmo poderá fazer todas os esclarecimentos necessários para sua implantação. O prof. Saulo solicitou que fosse realizado reuniões para se discutir
sobre a ferramenta e entender melhor sobre a mesma. (7) O prof. Lindomar comunicou sobre a liberação do professor João Carvalho para participar de uma
pesquisa realizada pela Universidade Federal do Maranhão onde o mesmo ficará embarcado pelo período de 4 dias, para tal finalidade, reforçou ainda que suas
atividades no âmbito da Faculdade de Engenharia não ficaram comprometidas. (8) Foi informado pelo prof. Lindomar que a partir dos últimos acontecimentos
no âmbito do Campus, entre eles o conhecimento de um Processo de Solicitação de Redistribuição do prof. João Carvalho para a Universidade Federal do
Maranhão, a disponibilização por parte da Reitoria, de 5 (cinco) códigos de vaga para docentes para dar início ao Curso de Engenharia Costeira e
Oceânica, no Campus Salinópolis, bem como a finalização do Processo de Redistribuição do professor Edson Araújo, foi realizada reunião com a
Faculdade de Engenharia onde ficou acordado pela utilização, quando disponível, do código de vaga proveniente da Redistribuição do docente Edson
Araújo para a convocação do 2º colocado no Concurso de Engenharia Costeira, referente ao Edital nº 358, de 05 de dezembro de 2018, para atuar como
docente no Curso de Engenharia Costeira e Oceânica, a ser implantado, sendo este código de vaga devolvido posteriormente à Faculdade de Engenharia
quando disponível os códigos disponibilizados pela Reitoria. O prof. Cláudio reforçou sobre a prioridade do uso do código de vaga para chamar o
segundo colocado e de seu retorno à Faculdade de Engenharia para uso quando disponibilizados os novos códigos pela Reitoria. (9) O prof. Lindomar
informou que na semana anterior foi publicado Edital para professor Substituto na área de Educação Matemática para o Campus Salinópolis, e que
também há outro Concurso para professor substituto em andamento na área de Química Geral e Engenharia Química, e que a PROEG juntamente à PROGEP
e Coordenadores de Campi realizou uma reunião para tratar sobre esses concursos e a possibilidade de realização da Prova Didáticas ser realizada de
forma virtual e a não realização de Prova Escrita, neste período de pandemia, visando acelerar essa demanda de professores substitutos, a Resolução que
normatiza essas mudança será publicada em breve. Nada mais havendo a comunicar por nenhum presente, passou-se para a Ordem do dia: 1º ITEM DE
PAUTA: Homologação das alterações no Regimento Interno do Conselho da Faculdade de Engenharia - FAE; O prof. Lindomar iniciou comentando
sobre o item e em seguida passou a palavra para o prof. Cláudio que relatou os pormenores sobre a alteração realizada no Regimento da Faculdade e
informou que trata-se da criação de Representações para as Câmaras de Ensino, de Pesquisa e de Extensão, que representarão a Faculdade de Engenharia
no Conselho. Em seguida o prof. foi submetido à votação no conselho a homologação das alterações no Regimento Interno do Conselho da Faculdade de
Engenharia - FAE, sendo esta APROVADA pelos conselheiros. 2º ITEM DE PAUTA: Composição das Câmaras de Ensino, de Pesquisa e de Extensão
do Campus Salinópolis; O prof. Lindomar relatou os por menores sobre as câmaras em seguida informou os nomes que foram enviados pelas faculdades para
a composição das câmaras ficando a seguinte composição: CÂMARA DE PESQUISA: prof. Jeferson Danilo Lima Silva (FAFIS), prof. Silvério Sirotheau
Correa Neto (FAE) e prof. Anderson de Jesus Araújo Ramos (FAMAT); CÂMARA DE ENSINO: prof. Thiago Rafael da Silva Moura (FAFIS), prof.
Bruno José Vicente (FAE) e prof. Mirelson Martins Freitas (FAMAT); CÂMARA DE EXTENSÃO: prof. Carolina Loureiro Benone (FAFIS), prof.
José Leão de Luna (FAE) prof. Amilcar Montalban Sayago (FAMAT). Em seguida foi submetido à votação no conselho a Composição das Câmaras de
Ensino, de Pesquisa e de Extensão do Campus Salinópolis, sendo esta APROVADA por unanimidade. 3º ITEM DE PAUTA: Formalização de membro
docente para gerenciar a Divisão de Estágio do Campus Salinópolis; Foi informado pelo prof. Lindomar que na última reunião deste Conselho ficou
aprovado mudanças no Organograma do Campus, entre estas mudanças está a criação da Divisão de Estágio que tratará de assuntos relacionados a Estágios
obrigatórios (curricular) e Estágios não obrigatório para os discentes do Campus Salinópolis. Completou informando que ocorrerá nos próximos dias um
Webnário sobre estágio e que há a necessidade de se indicar um representante para participar e que o mesmo poderia ser o responsável pela Divisão de
Estágio, por isso também a necessidade de se formalizar um responsável. O prof. Saulo salientou que gostaria de levar essa discussão para a Congregação
da Faculdade para optar pela melhor decisão. E seguida o prof. Ramz reforçou também essa necessidade levantada pelo prof. Saulo e que posteriormente
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comunicaria sobre o que foi decidido pela faculdade. A partir disto o prof. Lindomar levantou a possibilidade de se levar a discussão para a próxima
reunião, deste Conselho sendo esta opção aceita por todos. 4º ITEM DE PAUTA: Remoção da docente Ângela para a Faculdade de Física do Campus
do Guamá/UFPA; O prof. Lindomar relatou que após tomar conhecimento do Processo de Remoção da prof. Ângela Costa Santa Brígida, iniciado ainda
no ano de 2018, para o Campus de Ananindeua sem contrapartida imediata de código de vaga, sendo esta possibilidade de remoção já ratificada pelo
setor responsável da PROGEP em função de fatores familiares da prof. Ângela. A partir disso foi estabelecido contato com a Faculdade de Física do Camus
Guamá para verificar interesse na remoção da prof. Ângela para a faculdade recebendo resposta positiva da mesma e com envio imediato do código de
vaga, em VACÂNCIA, e após consulta a PROGEP verificou-se a possibilidade de dar continuidade ao processo aberto anteriormente, com as devidas
alterações e manifestações dos interessados visando maior agilidade ao mesmo, em seguida passou a palavra para a prof. Ângela se manifestar sobre o assunto.
A prof. Ângela informou que não se sentiria bem em sair de forma desconfortável do campus ou ocasionado perdas ao mesmo, também em função de sua
dedicação ao mesmo. Por estes e outros motivos opta por sua remoção para a Faculdade de Física do Campus Belém, sendo este seu interesse. Após foi
parabenizada pelos professores Saulo e Cláudio e também recebeu os agradecimentos pelos serviços prestados ao Campus, pelo prof. Lindomar. Em seguida
foi submetido para votação no Conselho a Remoção da docente Ângela para a Faculdade de Física do Campus do Guamá/UFPA, com envio imediato de código
de vaga proveniente de VACÂNCIA pela referida faculdade, sendo esta APROVADA, com a abstenção da interessada. 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, 20 de
maio de 2021.

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 17:01)
 ANGELA COSTA SANTA BRIGIDA

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CANAN (11.82)

 Matrícula: ###399#5
 

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 10:49)
 CLAUDIO REGIS DOS SANTOS LUCAS

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###654#3
 

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 10:04)
 CLEIDE SAMARA TAVARES MESCOUTO
 VICE-COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR

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

 

(Assinado digitalmente em 26/05/2021 17:39)
 CLIVEA DE FARIAS SOUTO

 BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 
CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###555#6
 

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 09:26)
 JOAO EMILIO ALVES DA COSTA

 TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###619#5
 

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 14:51)
 JOSE LEAO DE LUNA

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###918#2
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(Assinado digitalmente em 25/05/2021 09:41)
 LEANDRO AMADOR DE OLIVEIRA

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###091#7
 

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 09:27)
 LINDOMAR MIRANDA RIBEIRO

 COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###792#1
 

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 10:50)
 MIGUEL CARDOSO DE LIMA

 ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###717#6
 

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 11:23)
 RAMZ LUIZ FRAIHA LOPES

 DIRETOR DE FACULDADE - TITULAR
 FACMTSAL (11.81.01)

 Matrícula: ###215#6
 

(Assinado digitalmente em 25/05/2021 09:49)
 SAULO DE MESQUITA DILES

 PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
 CAMPSALINAS (11.81)

 Matrícula: ###480#4
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