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Ao dezenove dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois às 10:00 (dez) horas, 1 

realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho do Campus Salinópolis/UFPA, on-line (por 2 

meio do app GOOGLE MEET Campus, sob a presidência da Coordenadora em exercício do 3 

Campus Profa. Dra. Cleide Samara Tavares Mescouto, que contou coma presença dos 4 

Conselheiros: Prof. Dr. José Leão de Luna (Diretor da Faculdade de Engenharia- FAE), Prof. 5 

Dr. Silvério Sirotheau Correa Neto (Representante Docente da Faculdade de Engenharia-6 

FAE), Prof. Dr. Ramz Luiz Fraiha Lopes (Diretor da Faculdade de Matemática- FAMAT), 7 

Prof. Dr. Mirelson Martins Freitas (Representante Docente da Faculdade de Matemática-8 

FAMAT), Prof. Dr. Jeferson Danilo Lima Silva (Diretor da Faculdade de Física- FAFIS), 9 

Prof. Dr. Vando José Costa Gomes (Representante Docente no CONSEPE/CONSUN), Lucas 10 

Rodrigo Reis Freitas (Representante Discente) e para secretariar a reunião a servidora 11 

Rosigleide Gomes dos Santos (Secretária Executiva). Havendo quórum, a presidente da 12 

reunião saudou a todos e iniciou a reunião abrindo espaço para inclusão de ponto de pauta. O 13 

prof. Ramz manifestou e solicitou inclusão de ponto pauta o parecer referente ao pedido de 14 

redistribuição da professora Jecy Jane dos Santos Jardim, e justificou que devido a questão 15 

de saúde não solicitou há tempo a inclusão, em seguida foi submetido a votação a inclusão do 16 

ponto de pauta, sendo aprovado por todos. Não havendo mais inclusão de ponto de pauta 17 

passou-se para as COMUNICAÇÕES: a)A profa Samara  comunicou sobre o Registro do 18 

CREA do curso de Engenharia de Produção e Exploração de Petróleo, e passou a palavra ao 19 

prof. José de Luna, informou que está organizando os documentos para Aprovação do curso 20 

junto ao MEC como também documentos para solicitação de registro do CREA do Curso de 21 

Engenharia, em seguida apresentou aos conselheiros os documentos necessários para o pedido 22 

junto ao CREA  e solicitou apoiou aos Diretores das Faculdades com a tabela a ser enviada 23 

contendo os nomes dos docentes do curso, titulação profissional e as aulas ministradas, para 24 

dá continuidade ao processo de reconhecimento. b) comunicou a Substituição da 25 

Coordenação do Labinfra 2022-LEM".-que devido a aposentaria da Profª Midori, o Prof, 26 

Ramz irá substitui-la, em seguida passou a palavra ao prof. Ramz, que fez um breve histórico 27 



 

 

do Projeto e informou que irá assumir a coordenação, mas que assim que o(a) professor(a) da 28 

área de Educação a Matemática se encontra no Campus a coordenação do projeto será 29 

direcionado a ele(a). c) comunicou o Início do Concurso Popular no dia 13 de julho com a 30 

recepção dos alunos, que atualmente tem 40 alunos matriculados com vaga para 60 alunos e 31 

que ainda estão recebendo matricula, as aulas são nos dias da semana (quarta-feira, quinta-32 

feira, sexta-feira e sábado) das 19h às 21:30h de Coordenação do servidor técnico Arleson 33 

Eduardo Monte Palma Lopes. d) comunicou que na última reunião do Conselho Superior de 34 

Administração – CONSAD, houver o parecer nº 08/2022 favorável a assinatura do terreno do 35 

Campus pelo Reitor da UFPA e que documento vai passar por outras tramite até sua 36 

assinatura. e) comunicou a permissão de atendimento especial na Biblioteca do Campus, no 37 

horário de 8h às 18h do dia 12 a 29 de julho. f) comunicou que o Calendário Acadêmico foi 38 

estendido para o dia 28 de julho e que o docente poderá lançar conceito até dia 31 de julho 39 

inclusive de TCC e estágio. Nada mais havendo a comunicar por nenhum presente, passou-se 40 

para a Ordem do dia: 1º ITEM DE PAUTA: Designação da Banca de Avaliação de 41 

Progressão Funcional do servidor Docente Thiago Rafael da Silva Moura de professor 42 

adjunto Classe C nível I, para adjunto Classe C nível II, referente ao interstício de 43 

01/08/2020 a 31/07/2022. Como sugestão da composição da Banca Avaliativa do servidor 44 

foram indicados pela profa. Samara os seguintes docentes: Prof. Dr. Anderson de Jesus 45 

Araújo Ramos (Presidente); Prof. Dr. Silvério Sirotheau Correa Neto (Membro Titular); Prof. 46 

Dr. Edinaldo Teixeira (Membro Titular); Profª. Drª. Cleide Samara Tavares Mescouto 47 

(Membro Suplente). Submetido a votação a composição da Banca de Avaliação foi 48 

APROVADA pelos conselheiros. 2º ITEM DE PAUTA: Designação da Banca de 49 

Avaliação de Progressão Funcional do servidor Docente Pedro Tupa Pandava Aum 50 

Pandava Aum de professor adjunto Classe C nível I, para adjunto Classe C nível II, 51 

referente ao interstício de 01/08/2020 a 31/07/2022. Como sugestão da composição da 52 

Banca Avaliativa do servidor foram indicados os seguintes docentes: Prof. Dr. Silvério 53 

Sirotheau Correa Neto (Presidente); Prof. Ramz Luiz Fraiha Lopes (Membro Titular); Profª. 54 

Drª. Cleide Samara Tavares Mescouto (Membro Titular); Prof. Dr. Marcos Lima Cardoso 55 

(Membro Suplente). Submetido a votação a composição da Banca de Avaliação foi 56 

APROVADA pelos conselheiros. 3º ITEM DE PAUTA: Aprovação do Projeto de 57 

Pesquisa Intitulado: “Avaliação do potencial de nanoadsorção de derivados de biomassa 58 

e rejeitos industriais para remediar impactos ambientais causados por derivados do 59 

petróleo” e do projeto de Extensão Intitulado: “Implantação de um biodigestor de baixo 60 

custo a partir de parâmetros de um modelo em uso” da Profª Drª Hérica Daniele Costa 61 

Araújo. A profa Samara fez alguns esclarecimentos aos conselheiros sobre os projetos, 62 

informou que o projeto de extensão passou pela Câmara de Extensão com parecer favorável e 63 



 

 

o projeto de pesquisa foi aprovado por ad referendum para submissão ao edital 64 

PRODOUTOR, e projeto de extensão foi submetido ao edital Eixo Transversal 2022. Após 65 

foi submetido a votação no Conselho a Aprovação dos projetos, sendo APROVADA, por 66 

unanimidade. 4º ITEM DE PAUTA: Homologação do Parecer da Comissão de Avaliação 67 

para Progressão Funcional da servidora Ângela Costa Santa Brígida, professora 68 

Adjunta Classe C nível I, para Professora Adjunta Classe nível II, referente ao 69 

interstício de 3005/2020 a 30/05/2022. A profa. Samara passou a palavra ao prof. Ramz que 70 

relatou o parecer da comissão aos conselheiros, que se manifestou FAVORÁVEL ao referido 71 

pedido, uma vez que a docente obteve uma pontuação de 174 pontos estando apta para a 72 

progressão de acordo com a Resolução N.03, de 07 de abril de 2016, do Campus Universitário 73 

de Salinópolis. Após, foi submetida à votação no Conselho a Homologação do Parecer da 74 

Comissão de Avaliação para Progressão Funcional da servidora Ângela Costa Santa Brígida, 75 

professora Adjunta Classe C nível I, para Adjunto Classe nível II, sendo APROVADA por 76 

todos. 5º ITEM DE PAUTA: Homologação do Parecer da Comissão de Avaliação para 77 

Progressão Funcional do servidor Cledson Santana Lopes Gonçalves Professor Adjunto 78 

Classe C nível I, para Professor Adjunto Classe nível II, referente ao interstício de 79 

30/05/2020 a 30/05/2022. A profa. Samara passou a palavra ao prof. Silvério que relatou o 80 

parecer da comissão aos conselheiros, que se manifestou FAVORÁVEL ao referido pedido, 81 

uma vez que o docente obteve uma pontuação de 239 pontos estando apto para a progressão 82 

de acordo com a Resolução N.03, de 07 de abril de 2016, do Campus Universitário de 83 

Salinópolis. Após, foi submetida à votação no Conselho a Homologação do Parecer da 84 

Comissão de Avaliação para Progressão Funcional do servidor Cledson Santana Lopes 85 

Gonçalves, professor Adjunto Classe C nível I, para Adjunto Classe nível II, sendo 86 

APROVADA por todos. 6º ITEM DE PAUTA: Aprovação do Parecer referente ao 87 

pedido de redistribuição da servidora Jecy Jane dos Santos Jardim, da UFG para o 88 

UFPA/Salinópolis. A profa. Samara passou a palavra ao prof. Ramz, informou que o 89 

processo foi iniciado pela PROGEP/UFPA, que a servidora soube do código de vaga referente 90 

a aposentaria da profa Midori Makino e manifestou interesse em ingressar no campus, que o 91 

processo chegou ao campus no mês de julho e o prof. Lindomar encaminhou a Faculdade de 92 

Matemática, que após reunião do colegiado da Faculdade de Matemática deliberou sobre a 93 

solicitação da servidora e em seguida  informou que a deliberação foi baseada na análise de 94 

currículo e que também foi levado em considerações os currículos dos outros docentes que 95 

pleiteiam a vaga, a decisão foi NEGATIVA ao pedido da servidora haja vista que outros 96 

docentes que enviaram currículos possuem o perfil mais adequado ao procurado pela 97 

Faculdade. Submetido a votação o parecer da Faculdade de Matemática referente a solicitação 98 

de redistribuição foi APROVADO por unamidade. Nada mais havendo para tratar eu, 99 



 

 

Rosigleide Gomes dos Santos, secretariei a reunião e lavrei a presente ATA que será assinada 100 

por quem de direito. Campus Universitário de Salinópolis, 19 de julho de 2022. 101 
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