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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

CAMPUS UNIVERSITARIO DE SALINOPOLIS

ATA Nº 1117/2021 - CAMPSALINAS (11.81)

Nº do Protocolo: 23073.030838/2021-11
Salinópolis-PA, 27 de agosto de 2021.

ATA No 09/2021
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SALINÓPOLIS, REALIZADA NO
DIA 24.08.2021.

Ao vigésimo quarto dia do mês de agosto 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-Diretor 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. João Luiz Baptista de Carvalho (Diretor da Faculdade de Engenharia -
FAE), o Prof. Dr. Cláudio Régis dos Santos Lucas (Vice-Diretor da Faculdade de Engenharia - FAE), Prof. Dr. Silvério Sirotheau Corrêa Neto (Representante
Docente 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 Administradora Ediana da Silva Sousa (Representante da CPGA), a profª.
Carolina Loureiro Benone (Diretora da Casa de Cultura), o Discente Vinícius Alencar (Representante Discente), como OUVINTE o discente Lucas Rodrigo
Reis Freitas 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 informou: a- que a aplicação da 2ª dose da vacina contra COVID-19,
foi realizada por boa parte dos colaboradores do campus e a listagem com o nome daqueles que, por algum motivo, perderam a 2º dose foi enviada à Secretaria
de Saúde solicitando a disponibilização das mesmas; b- o fornecimento de água mineral para o campus já foi normalizado e está sendo realizado pela
empresa Ferreira Gás; c- a Campanha UFPA contra a Fome será retomada até final do mês de agosto; d- o campus cedeu espaço para a realização do ENEM,
com previsão de ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro; e- o ENADE ocorrerá no dia 14 de novembro de 2021; f- foram criado os e-mails das Câmaras de
Ensino (ens_campussal@ufpa.br) , de Pesquisa (pes_campussal@ufpa.br) e de Extensão (ext_campussal@ufpa.br), g- está vigorando no Campus
Salinópolis o Bandeiramento Verde, de acordo com determinação da UFPA, e serão realizadas reuniões com cada setor do campus para definir as atividades a
serem realizadas nesse período; h- a empresa de higienização realizará no campus a limpeza da caixa d'água e dedetização das dependências do campus,
em data ainda ser definida e que as atividade presenciais serão suspensas nesse dia; i- a coordenação ainda está buscando viabilizar o veículo para o

mailto:ens_campussal@ufpa.br
mailto:pes_campussal@ufpa.br
mailto:ext_campussal@ufpa.br


19/05/2022 10:53 edc40d209583ac40d9310c8b036318f4d4b71ca7aeda79812f920dfe48ea4b4d16529638562497265698552653296455.html

file:///C:/Users/rose/Downloads/edc40d209583ac40d9310c8b036318f4d4b71ca7aeda79812f920dfe48ea4b4d16529638562497265698552653296455.html 2/4

transporte dos discentes do campus para a biblioteca na Casa de Cultura; (2) o discente Vinícius informou sobre o processo eleitoral para a escolha dos
novos representantes discentes para o Conselho do Campus, e também expôs alguns dados sobre a possibilidade de retorno de algumas atividades
presenciais no campus, levantada por meio de Questionários Eletrônicos, respondidas por boa parte dos discentes, que mostram significativa porcentagem
de alunos que desejam o retorno de algumas atividades presenciais tais como: uso da biblioteca, laboratórios, atendimento pelos docentes e outros; (3)
a profª. Carolina informou que foi convidada para uma entrevista na Rádio Paraíso sobre a Casa de Cultura. Nada mais havendo a comunicar por nenhum
presente, passou-se para a Ordem do dia: 1º ITEM DE PAUTA: Pedido de Afastamento para o servidor técnico-administrativo Allan da Silva Cruz, a
partir de abril de 2022 para cursar o doutorado no Programa de Pós-graduação em Química (PPGQ) na UFPA/ Belém. O prof. Lindomar iniciou comentando
sobre o item da pauta, que a solicitação do servidor, bem como a data de afastamento coaduna com o previsto na legislação. Em seguida foi submetido à
votação no conselho o pedido de afastamento, sendo o mesmo APROVADO por todos. 2º ITEM DE PAUTA: Homologação ad referendum: a- N°
11/2021/CG, de 05 de agosto de 2021 que APROVA o projeto de ensino intitulado: "Monitoria como Ferramenta de Apoio a Retomada das Disciplinas no
Laboratório de Ensino de Química do Campus de Salinópolis" sob coordenação do professor Dr. Cláudio Regis dos Santos Lucas para submissão ao Edital
do PGRAD-MONITORIA Nº 02/2021; b- N° 12/2021/CG, de 05 de agosto de 2021 que APROVA o projeto de pesquisa intitulado "Estudo de sensores com
grade de Bragg" sob coordenação da professora Dra. Ângela Costa Santa Brígida para submissão ao Edital nº 11/2021/PIBIC-EM/PROPESP; c- N°
13/2021/CG, de 05 de agosto de 2021 que APROVA o projeto de pesquisa intitulado: "Sensor óptico baseado em fibra com grades de Bragg aplicado à
detecção de corrosão em dutos de petróleo" sob coordenação da professora Dra. Ângela Costa Santa Brígida; d- N° 14/2021/CG, de 05 de agosto de 2021
que APROVA o projeto de ensino intitulado "Atividades de Monitoramento de Laboratório de Física IV" sob coordenação do professor Dr. Cledson
Santana Lopes Gonçalves para submissão ao Edital do PGRAD-MONITORIA Nº 02/2021; e- N° 15/2021/CG, de 06 de agosto de 2021 que APROVA o
projeto de ensino intitulado "Monitoria de ciclo básico em Cálculo I e Geometria Analítica" sob coordenação do professor Dr. Ramz Luiz Fraiha Lopes
para submissão ao Edital do PGRAD-MONITORIA Nº 02/2021. O prof. Lindomar informou sobre as decisões ad referendum, e logo após submeteu à
votação no conselho sendo os mesmos APROVADOS, com a abstenção dos conselheiros diretamente interessados. 3º ITEM DE PAUTA: Designação da
Banca de Avaliação para progressão funcional do servidor docente João Luiz Baptista de Carvalho, para o interstício 17/07/2019 à 17/07/2021. Foi
informado pelo prof. Lindomar alguns detalhes que devem ser obedecidos na composição da banca, e que a mesma deve ser formada por 03 (três) membros
docentes. Foi indagado ao prof. João Luiz sobre o indicado no preenchimento de seu Plano de Trabalho sobre a chefia imediata do mesmo, sendo informado
pelo mesmo que ainda não havia preenchido, mas que por razões institucionais acreditava ser o próprio prof. Lindomar e que assim seria. Em seguida o prof.
Lindomar solicitou aos presentes que indicassem os demais membros para compor a referida banca. O prof. João Luiz salientou que o prof. Pedro Tupa
acompanhou de perto as atividades desenvolvidas por ele na Faculdade de Engenharia e que o mesmo poderia fazer parte da banca. A profª. Samara Mescouto
completou indicando seu nome para a banca, ficando a seguinte composição: 1- LINDOMAR MIRANDA RIBEIRO; 2- PEDRO TUPA PANDAVA AUM;
3- CLEIDE SAMARA TAVARES MESCOUTO. Logo após, foi submetida à votação do conselho a composição da banca, sendo a mesma APROVADA por
todos. 4º ITEM DE PAUTA: Homologação do resultado final do PSS para Prof. Substituto na área de Educação Matemática, Edital n° 58 de 11 de
maio de 2021. O prof. Ramz Fraiha informou alguns detalhes sobre a realização do PSS, que o mesmo transcorreu sem intercorrências e que apenas uma
candidata apareceu para realizar as provas e que a ordem de classificação foi a seguinte: 1º colocação: LUCÉLIA VALDA DE MATOS CARDOSO, com
nota final 8,26, estando a mesma APROVADA. Em seguida foi submetida à votação do conselho a homologação do resultado final do PSS, área Educação
Matemática, sendo APROVADA por todos. 5º ITEM DE PAUTA: Homologação do resultado final do PSS para Prof. Substituto na área de Química
Geral e Engenharia Química, Edital n° 03 de 08 de janeiro de 2021. A profª. Samara Mescouto informou os por menores da realização do PSS, que o
mesmo transcorreu sem maiores intercorrências e que houve um atraso na divulgação do resultado da Prova Didática, em função do horário de funcionamento
do CEPS, mas que o mesmo foi publicado na página da web do campus e que também já havia sido publicado pelo CEPS e que a ordem de classificação foi a
seguinte: 1º colocação: EMANUELE DUTRA VALENTE DUARTE, com nota final 9,9; 2º colocação: CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE
MOURA, com nota final 9,3; 3º colocação: JOÃO BATISTA MENDES NUNES, com nota final 7,1. Em seguida foi submetida à votação do conselho a
homologação do resultado final do PSS, sendo APROVADA por todos. 6º ITEM DE PAUTA: Validação e Homologação dos candidatos inscritos para o
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PSS para Prof. Substituto na área de Ensino de Física, Edital n° 136 de 12 de julho de 2021. O prof. Saulo Diles passou as informações sobre o PSS, bem
como sobre o número de inscritos que foi baixo, segundo ele, possivelmente pelo pouco tempo para divulgação do PSS, ocasionados pelos desencontros
entre a publicação do edital e a ciência da publicação do mesmo pela Faculdade de Física e banca, reiterou seu descontentamento nos procedimentos adotados
nessa fase. Em seguida fez a leitura dos nomes dos candidatos inscritos no PSS para homologação, sendo estes: AUGUSTO NAZARENO SOARES
COSTA, inscrição nº 616360, (ampla concorrência); LEONARDO JOSÉ NOGUEIRA FERNANDES, inscrição nº 616609, (ampla concorrência);
YAGO GOMES DA CONCEIÇÃO, inscrição nº 615524, (ampla concorrência). Em seguida a homologação foi submetida a votação no Conselho, sendo
APROVADA por todos os presentes.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, 24 de agosto de 2021.

(Assinado digitalmente em 30/08/2021 15:20)
ANGELA COSTA SANTA BRIGIDA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CANAN (11.82)

Matrícula: ###399#5

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 11:28)
CAROLINA LOUREIRO BENONE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###388#1

(Assinado digitalmente em 01/09/2021 13:17)
CLAUDIO REGIS DOS SANTOS LUCAS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###654#3

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 11:31)
CLEIDE SAMARA TAVARES MESCOUTO

VICE-COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###367#9

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 15:37)
CLIVEA DE FARIAS SOUTO

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###555#6

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 17:17)
EDIANA DA SILVA SOUSA

ADMINISTRADOR 
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###203#9

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 11:22)
JOAO EMILIO ALVES DA COSTA

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###619#5

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 22:07)
JOAO LUIZ BAPTISTA DE CARVALHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###387#1
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(Assinado digitalmente em 21/09/2021 15:12)
JOSE LEAO DE LUNA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###918#2

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 16:05)
LEANDRO AMADOR DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###091#7

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 19:00)
LINDOMAR MIRANDA RIBEIRO

COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###792#1

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 11:58)
RAMZ LUIZ FRAIHA LOPES

DIRETOR DE FACULDADE - TITULAR
FACMTSAL (11.81.01)
Matrícula: ###215#6

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 13:59)
SAULO DE MESQUITA DILES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###480#4

(Assinado digitalmente em 27/08/2021 11:23)
SILVERIO SIROTHEAU CORREA NETO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###262#3

(Assinado digitalmente em 30/08/2021 10:17)
VINICIUS ALENCAR ARAGAO

DISCENTE
Matrícula: 2017#######4
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