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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CONSELHO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SALINÓPOLIS 

 

ATA No 07/2022 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 

DELIBERATIVO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE 

SALINÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 21.03.2022 

 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, 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), Prof. Dr. Saulo de Mesquita Diles (Diretor 

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. José Leão de Luna (Diretor da 

Faculdade de Engenharia - FAE), Prof. Dr. Silvério  Sirotheau Correa Neto (Vice-Diretor da 

Faculdade de Engenharia - FAE), Profª Drª. Carolina Loureiro Benone (Diretora da Casa de 

Cultura), Elaine Kelly Nascimento Neves (Representante da COT), e eu, Rosigleide Gomes dos 

Santos, Secretária 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 comunicou o pedido do segundo aditivo a Prefeitura Municipal de Salinópolis, 

referente ao Contrato de Cessão de Uso Gratuito de Imóvel, instalações atuais do Campus, a 

solicitação foi para a cessão de 10 (dez) anos, informou ainda que a advogada da Prefeitura 

Municipal de Salinópolis apontou que o referido aditivo foi assinado pelo prefeito, e que 

informará o dia para recebê-lo. (2) a- O prof. Lindomar comunicou as reformas das salas 07 e 

08, informou que a previsão de entrega era semana passada, mas que devido a falta do serviço 

contínuo da empresa contratada, a previsão de entrega ficou para hoje dia 23 de março. b- A 

servidora Elaine, fiscal do contrato dos lotes 01 e 03, que inclui o Campus Salinópolis, informou 

que cobrou a execução do serviço junto a empresa. c- O prof. Lindomar informou também que 

algumas situações em relação as centrais de ar foram resolvidas, mas que a sala 06, sala dos 

professores e sala da CPGA ainda estão com problemas. d- A servidora Elaine informou que a 

empresa de manutenção de refrigeração está com grande dificuldade em cumprir os serviços 

demandados, e que diante a essa situação a Universidade Federal do Pará não irar renovar o 

contrato com a empresa, e informou também que o mesmo está em vigor até 06 de maio de 2022, 

que somente após esse período poderá solicitar dispensa de licitação para execução dos serviços 

de refrigeração. e- O prof. Saulo sugeriu que na construção do novo prédio do Campus, as salas 

de aulas sejam projetadas com janelas, que possam ser abertas para circulação de ar, e que em 

caso de falta de energia elétrica, possam ser abertas sem prejuízos das aulas.  f- O prof. Ramz 

reforçou a importância da reformulação das estruturas das salas de aulas, da otimização da 

circulação de ar com maior aproveitamento da luz natural com impacto positivo no consumo de 

energia elétrica. g- O Prof. Lindomar informou que solicitou 03 (três) centrais de ar, a 



2 

 

Proad/DAP, e que foram atendidas e enviados as centrais de ar, ficando distribuídas: 01 (uma) na 

sala 01 professor, 01( uma) no auditório e outra a ser definida, informou ainda que a empresa que 

forneceu as maquinas são também responsáveis pelas instalações, e que o responsável pelas 

instalações já solicitou o cronograma  para a execução do serviço tanto no Campus quanto na 

Casa de Cultura. (3) a- O Prof. Saulo comunicou que saiu a portaria de remoção da profª. Ângela 

Costa Santa Brígida e agradeceu a professora em nome da Faculdade de Física a sua parceria e 

colaboração ao Curso e ao Campus, comunicou também que o Plano do Processo Seletivo 

Simplificado-PSS, referente ao lastro de remoção da profª Angela, ainda está sendo executado, e 

que assim que estiver pronto solicitará reunião extraordinária ao Conselho Deliberativa do 

Campus. b- O Prof. Lindomar também agradeceu a profª. Ângela por todo trabalho realizado 

nesses anos, aos Campus de Salinópolis. (4) a- A profª. Carolina comunicou que a casa de 

cultura continua com problema na bomba d’água, informou também que surgiram infiltrações no 

3º piso e também que parte do forro cedeu. b- O prof. Lindomar sugeriu a ida a Belém 

juntamente com a prof. Carolina, para apresentação das demandas da casa de Cultura junto a 

Administração Superior. c- A servidora Elaine informou que entrou em contato com a Prefeitura 

Multicampi,  informou que a empresa executora da Obra Casa de Cultura vai realizar os serviços, 

pois ainda consta no período de garantia. (5) O prof. José Luna comunicou que até o momento 

não tem representante no CONSEPE, e que o prof. Vando José Costa Gomes manifestou 

interesse, mas que aguarda o retorno das outras faculdades no interesse pela representação. (6) A 

profª Samara comunicou a chegada dos Kits Calouros. Não havendo mais comunicações dos 

presentes passou-se para a Ordem do dia: 1º ITEM DE PAUTA: Designação da Banca de 

Avaliação de Estágio Probatório – 3º ciclo – do servidor Arleson Eduardo Monte Palma 

Lopes, referente ao interstício de 11/04/2021 a 11/02/2022. O professor Lindomar passou 

alguns detalhes do ponto e passou a palavra a professora Samara, chefia imediata do servidor. A 

Professora Samara   propôs a designação da banca: A professora Samara (presidente), o 

servidor Marcos Waldiney Mariano Monteiro (membro titular), a servidora Eliene do Socorro 

dos Santos Silva (membro titular), e a servidora Rosigleide Gomes dos Santos (membro 

suplente). Após foi submetida à votação do conselho a Designação da Banca de Avaliação do 

Estágio Probatório do servidor Arleson Eduardo Monte Palma Lopes, sendo APROVADA por 

todos. 2 º ITEM DE PAUTA: Designação da Banca de Avaliação de Estágio Probatório – 3º 

ciclo – do servidor Amilcar Montalban Sayago, referente ao interstício de 19/02/2021 a 

19/12/2021. O professor Lindomar passou a palavra ao professor Ramz, chefia imediata do 

servidor. O Professor Ramz propôs a designação da banca: O professor Ramz (presidente), o 

Prof. Marcos Lima Cardoso (membro titular), o prof. Mirelson Martins Freitas (membro titular), 

e o prof.  Anderson de Jesus Araújo Ramos (membro suplente). Após foi submetida à votação 

do conselho a Designação da Banca de Avaliação do Estágio Probatório do servidor Amilcar 

Montalban Sayago, sendo APROVADA por todos. 3 º ITEM DE PAUTA: Validação e 

Homologação do resultado da Avaliação do Estágio Probatório do servidor João Luiz 

Baptista de Carvalho- 3º ciclo, referente ao interstício de 17/03/2021 a 17/01/2022. O 

professor Lindomar informou sobre as atividades do servidor, bem como o seu desempenho, e 

que o mesmo obteve nota final igual a 9,8 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 João Luiz Baptista de Carvalho sendo a mesma APROVADA 

por todos. 4º ITEM DE PAUTA: Designação da Banca de Avaliação para progressão 

funcional do servidor docente Ramz Luiz Fraiha Lopes, de professor adjunto Classe C 

nível 1, para adjunto C nível II, referente ao interstício 11/03/2020 a 10/03/2022. O professor 

Lindomar sugeriu a composição da banca de Avaliação: O prof. Lindomar (presidente), o prof.  

Anderson de Jesus Araújo Ramos (membro titular), o prof. Edinaldo Teixeira (membro titular) 

e a profª. Samara (membro suplente). Após foi submetida à votação do conselho a Designação 

da Banca de Avaliação para progressão funcional do servidor docente Ramz Luiz Fraiha 
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Lopes, sendo esta APROVADA por todos. 5º ITEM DE PAUTA: Permissão de acesso ao 

Campus por orientado de doutorado do Prof. Anderson de Jesus Araújo Ramos. a- O Prof. 

Lindomar passou a palavra ao prof. Ramz, que pormenorizou os detalhes de acesso do 

orientado Leomar dos Santos Veras aos Campus. Após foi submetida à votação do conselho a 

Permissão de acesso ao Campus pelo orientado de doutorado, sendo esta APROVADA por 

todos. 6º ITEM DE PAUTA: Pedido de redistribuição do Prof. Carlos Alberto Gaia 

Assunção- área de Educação Matemática- para a vaga a ser originada da aposentaria da 

Profª Midori Makino. O prof. Lindomar passou a palavra ao prof. Ramz, que informou que os 

pedidos de remoção e redistribuição são analisados pela Faculdade, e que o perfil do prof. Carlos 

Alberto atende o perfil buscando pela FAMAT. Após, foi submetida à votação no Conselho o 

Pedido de redistribuição do Prof. Carlos Alberto Gaia Assunção- área de Educação 

Matemática- para a vaga a ser originada da aposentaria da Profª Midori Makino sendo 

APROVADA por todos os presentes. 7º ITEM DE PAUTA: Homologação do Parecer da 

Comissão de Avaliação para Progressão Funcional da servidora Cleide Samara Tavares 

Mescouto, professora Adjunta Classe C nível I, para Adjunto Classe nível II, referente ao 

interstício de 23/09/2019 a 23/09/2021. O professor Lindomar relatou o parecer da comissão 

aos conselheiros, que se manifestou FAVORÁVEL ao referido pedido, uma vez que a pontuação 

mínima necessária para este fim foi alcançada e está de acordo com a Resolução N.03, de 07 de 

abril de 2016, do Campus Universitário de Salinópolis. Após, foi submetida à votação no 

Conselho a Homologação do Parecer da Comissão de Avaliação para Progressão Funcional da 

servidora Cleide Samara Tavares Mescouto, professora Adjunta Classe C nível I, para Adjunto 

Classe nível II, sendo APROVADA com uma abstenção (da servidora requerente). Nada mais 

havendo para tratar eu, Rosigleide, secretariei a reunião e lavrei a presente ATA que será 

assinada por quem de direito. Campus Universitário de Salinópolis, 21 de março de 2022. 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 05/04/2022 14:23 )
CAROLINA LOUREIRO BENONE
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###388#1

 (Assinado digitalmente em 05/04/2022 12:26 )
CLEIDE SAMARA TAVARES MESCOUTO

VICE-COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR

CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###367#9

 (Assinado digitalmente em 05/04/2022 10:38 )
ELAINE KELLY NASCIMENTO NEVES

ENGENHEIRO-AREA 

CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###113#8

 (Assinado digitalmente em 05/04/2022 12:15 )
JOSE LEAO DE LUNA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###918#2

 (Assinado digitalmente em 05/04/2022 10:07 )
LEANDRO AMADOR DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###091#7

 (Assinado digitalmente em 05/04/2022 10:05 )
LINDOMAR MIRANDA RIBEIRO
COORDENADOR DE CAMPUS - TITULAR

CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###792#1

 (Assinado digitalmente em 05/04/2022 11:04 )
RAMZ LUIZ FRAIHA LOPES
DIRETOR DE FACULDADE - TITULAR

FACMTSAL (11.81.01)

Matrícula: ###215#6

 (Assinado digitalmente em 06/04/2022 10:52 )
ROSIGLEIDE GOMES DOS SANTOS

SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A)

CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###952#7

 (Assinado digitalmente em 05/04/2022 11:13 )
SAULO DE MESQUITA DILES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###480#4

 (Assinado digitalmente em 05/04/2022 10:22 )
SILVERIO SIROTHEAU CORREA NETO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CAMPSALINAS (11.81)

Matrícula: ###262#3
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