SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ

ATA DO CONSELHO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
(23.11.2017)
Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho do
Campus Universitário de Tucuruí da Universidade
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Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dez horas,
reuniu-se o Conselho do Campus Universitário de Tucuruí – CAMTUC, convocado por
meio do Memorando Circular n.º 056/2017 - S.E. CAMTUC/UFPA, com a presença dos
senhores conselheiros: Heleno Fülber – Coordenador do CAMTUC e Presidente do
Conselho em exercício, Udson Pacheco – Coordenador de Planejamento, Gestão e
Avaliação do CAMTUC, Professor Ewerton Ramos Granhen – Representante Docente
do CONSEPE, Professor Bruno Merlin – Diretor da FECOMP, Professor Daniel da
Conceição Pinheiro – Suplente do Representante docente da FECOMP, Professor
Leopoldo Pacheco Bastos – Representante docente da FEM, Professor Davi Edson
Sales e Souza - Diretor da FAESA, Professora Karyme do Socorro de Souza Vilhena –
Diretora da FEC, Professora Fernanda Pereira Gouveia – Representante Docente da
FEC, Professor Johnattan Amorim da Silva – Suplente do Diretor da FEE, Professor
Cleison Daniel Silva – Representante docente da FEE, Professor Júnior Hiroyuki
Ishihara – Suplente do Representante Docente do NDAE, Giselle Damasceno de Souza
- Representante Técnico Administrativo, Hélio Loiola dos Santos Júnior –
Representante Técnico Administrativo, Deyvison Pereira Azevedo – Representante
Discente. Registrou-se ainda a presença dos participantes: Sec. Executiva Pollyanna
Cristina Lima Veiga, Lorena Estumano, Novax Reis, Daniela Lopes de Andrade e
Wivian Ferreira. Ausência Justificada: Marcelo Rassy Teixeira – Coordenador do
CAMTUC e Presidente do Conselho, Professor Aarão Ferreira Lima Neto – Diretor do
NDAE, Professor Raynner Menezes Lopes – Representante docente da FAESA,
Professor Wassim Raja El Banna – Diretor da FEM, Nuria Carolline Silva da Rocha –
Representante Discente. Ausência não justificada: não houve. 1. ABERTURA. O
presidente da sessão, professor Heleno Fulber cumprimentou a todos os presentes e
declarou aberta a reunião. 2. COMUNICAÇÕES. O professor Bruno Merlin deu início
à sessão de comunicações informando que a Faculdade de Engenharia da Computação
irá receber a visita do MEC para avaliação do curso na próxima semana. O professor
Heleno toma a palavra e informa que participou do Fórum de Graduação da UFPA que
ocorreu em Altamira e, diante disso, tem dois assuntos para fazer comunicado, o
primeiro é sobre o plano de demissão voluntária que o Governo Federal está prevendo,
o Reitor pede que haja o entendimento das unidades sobre esse assunto para que não
exista perda de vagas futuramente. O outro comunicado é que o professor Edmar – PróReitor de Graduação, informou que está montando um programa de flexibilização
curricular na UFPA. A ideia é aumentar a flexibilização, fazendo como várias
universidades brasileiras que já fazem isso e aproveitar o programa de
internacionalização para que os estudantes consigam integralizar as disciplinas que
fizeram fora do país, entre outros motivos. E informa que o Pró-Reitor irá selecionar os
cursos para fazer o teste inicial. Pede que esse assunto seja levado às faculdades para
discutir melhor a ideia. 3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 4ª e 5º
REUNIÃO EXORDINÁRIA DE 03/10/2017 e 16/10/2017, RESPECTIVAMENTE
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E ATA DA 9º ORDINÁRIA DE 26/10/2017. Não houve nenhum pedido de
retificação, sendo assim, os conselheiros aprovaram por unanimidade as ATAs
supracitadas. 4. LEITURA DO EXPEDIENTE. Não houve. 5. ORDEM DO DIA.
5.1. Validação do primeiro ciclo da avaliação de Estágio Probatório dos servidores:
Maciel da Costa Furtado e Leopoldo Pacheco Bastos. O professor Heleno apresentou
o processo de validação do primeiro ciclo de estágio probatório dos docentes Maciel da
Costa Furtado e Leopoldo Pacheco Bastos. Diante do exposto abriu a sessão para
votação, no qual os conselheiros foram favoráveis a validação do primeiro ciclo de
estágio probatório docentes supracitados. 5.2. Validação do segundo ciclo da
avaliação de Estágio Probatório dos servidores: Ricardo Souza de Araújo, Bernard
Carvalho Bernardes, Geiciane Talita Oeiras da Silva, Osvaldo Sousa Borges Neto,
Hélio Loiola dos Santos Júnior. O professor Heleno apresentou o processo de
validação do segundo ciclo de estágio probatório dos servidores Ricardo Souza de
Araújo, Bernard Carvalho Bernardes, Geiciane Talita Oeiras da Silva, Osvaldo Sousa
Borges Neto e Hélio Loiola dos Santos Júnior. Diante do exposto abriu a sessão para
votação, no qual os conselheiros foram favoráveis a validação do primeiro ciclo de
estágio probatório docentes supracitados. 5.3. Homologação da avaliação de
desempenho em estágio probatório da servidora Ana Rosa Pinheiro da Silva,
ocupante do cargo de Assistente em Administração, período de 26/03/2015 a
26/03/2018. Relator: Diego Dias. O Professor Heleno continuou sob posse da palavra e
apresentou o processo que trata da avaliação de desempenho em Estágio Probatório da
servidora Ana Rosa Pinheiro da Silva, ocupante do cargo Assistente em Administração,
referente ao período de 26/03/2015 a 26/03/2018. A câmara, a partir dos documentos
apreciados, emitiu parecer favorável à homologação. Diante do exposto, os conselheiros
aprovaram a homologação da avaliação. 5.4. Homologação da avaliação de
desempenho em estágio probatório do docente Johnattan Amorim da Silva,
período de 27/04/2015 a 27/04/2018. Relator: César Llacctarímay. O professor Heleno
apresentou mais esse processo de avaliação de estágio probatório analisado pela câmara,
do docente Johnattan Amorim da Silva, referente ao período de 27/04/2015 a
27/04/2018. Considerando a documentação fornecida para apreciação, a câmara emitiu
parecer favorável à homologação. Os conselheiros, então, acompanharam a decisão do
parecer e foram a favor da homologação da avaliação. 5.5. Indicação de banca de
avaliação de desempenho para progressão da docente Fernanda Pereira Gouveia,
cargo ocupado na categoria docente Classe C – Adjunto Nível II para Classe C –
Adjunto Nível III. Relator: Diego Dias. O presidente da sessão apresentou o processo
que trata da indicação de banca de avaliação de desempenho para progressão da docente
Fernanda Pereira Gouveia, por ter cumprido o interstício de 24 meses, a contar de
agosto de 2015 a agosto de 2017, da categoria Classe C – Adjunto Nível II para Classe
C – Adjunto Nível III. Foram indicados para compor a banca os docentes: Karyme do
Socorro de Sousa Vilhena – titular, Heleno Fulber – titular, André Luiz Amarante
Mesquita – titular e Júnior Hiroyuki Ishihara – suplente. Após apreciação dos
documentos e verificar que todos atendem aos requisitos, a câmara emitiu parecer
favorável à indicação de banca sugerindo que a docente Karyme do Socorro de Sousa
Vilhena seja a presidente da mesma. Após o exposto os conselheiros votaram a favor do
parecer. 5.6. Indicação de banca de avaliação de desempenho para progressão do
docente Ednaldo Lopes Júnior, cargo ocupado na categoria docente Classe A –
Assistente Nível I para Classe A – Assistente Nível II. Relator: Thallis Pereira. Ainda
sob posse da palavra, o professor Heleno apresentou o processo de indicação de banca
para avaliação de desempenho do docente Ednaldo Lopes Júnior, do cargo Assistente A
– Nível I para Assistente A – Nível II, por ter cumprido o interstício de 24 meses, a
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contar de 06/04/2015 a 06/04/2017. Foram indicados para compor a banca os docentes:
Karlo Queiroz da Costa – titular, Bruno Merlin – titular, Heleno Fulber – titular e
Ezequiel de Andrade Belo – suplente. Considerando que todos atendem aos requisitos, a
câmara emitiu parecer favorável à indicação e sugeriu que o docente Karlo Queiroz da
Costa presida a mesma. Diante do exposto, os conselheiros acompanharam a decisão da
câmara e aprovaram por unanimidade a indicação. 5.7. Aprovação do processo de
nomeação do docente Daniel da Conceição Pinheiro como coordenador de estágio
da Faculdade de Engenharia da Computação - FECOMP. Relator: Maciel Furtado.
O professor Heleno apresentou o processo que trata da nomeação do docente Daniel da
Conceição Pinheiro como coordenador de estágio da Faculdade de Engenharia da
Computação, no qual foi aprovada no conselho da sua faculdade de lotação. A câmara,
de acordo com as normas vigentes da UFPA e CAMTUC, aprovou a homologação da
nomeação do docente como coordenador de estágio com liberação de 10 horas de carga
horária. Após o exposto, os conselheiros votaram a favor da nomeação por
unanimidade. 5.8. Aprovação do processo de nomeação do docente Ronaldo Raposo
de Moura como coordenador de estágio da Faculdade de Engenharia Mecânica FEM. Relator: Maciel Furtado. O presidente da sessão apresentou o processo que trata
da nomeação do docente Ronaldo Raposo de Moura como coordenador de estágio da
Faculdade de Engenharia Mecânica, no qual foi aprovado no conselho da sua faculdade
de lotação. A câmara, de acordo com as normas vigentes da UFPA e CAMTUC,
aprovou a homologação da nomeação do docente como coordenador de estágio com
liberação de 10 horas de carga horária. Diante do exposto, os conselheiros votaram a
favor da nomeação. 5.9. Nomeação, homologação e emissão de Portaria para os
docentes Davi Barbosa Costa da Silva – nomeado para a Coordenação de Estágio e
Carolina Coelho da Rosa – nomeada para a coordenação de Laboratório da
Faculdade de Engenharia Civil – FEC. Relator: César Llacctarímay. O professor
Heleno apresentou a solicitação feita pela diretora da Faculdade de Engenharia Civil
(FEC), referente a homologação e emissão de portaria para os docentes: Prof. Me. Davi
Barbosa Costa da Silva – nomeado para coordenação de Estágio da FEC com alocação
de 8 horas, e Profª. Me. Carolina Coelho da Rosa – nomeada para coordenação de
laboratório da FEC com alocação de 10 horas. Considerando que está tudo de acordo, a
câmara emitiu parecer favorável à solicitação. Diante do exposto os conselheiros
aprovaram o parecer. 5.10. Aprovação do Relatório Final do Projeto de Pesquisa
intitulado “Método de Detecção e Proteção Contra a Condição de Instabilidade em
Reguladores de Tensão Instalados em Redes de Distribuição Ativas” coordenado
pelo Professor Daniel da Conceição Pinheiro com alocação de carga horária de 10h
por um período de 12 meses. Relatora: Josenaide Pereira. O professor apresentou o
processo que trata da aprovação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado
“Método de Detecção e Proteção Contra a Condição de Instabilidade em Reguladores
de Tensão Instalados em Redes de Distribuição Ativas”, coordenado pelo professor
Daniel da Conceição Pinheiro, com alocação de carga horária de 10 horas, ocorrido por
um período de um ano. Considerando tudo de acordo, a câmara emitiu parecer favorável
ao relatório final que foi desenvolvido com alocação de 10 horas de carga horária.
Diante do exposto, os conselheiros acompanharam a decisão da câmara e aprovaram o
relatório final. 5.11. Renovação do projeto de Pesquisa intitulado “Método De
Detecção E Proteção Contra A Condição De Instabilidade Em Reguladores De
Tensão Instalados Em Redes De Distribuição Ativas”, coordenado pelo prof. Me.
Daniel da Conceição Pinheiro em colaboração com o prof. Dr. João Paulo Abreu
Vieira (PPGEE - UFPA – Campus Guamá, Belém). Relator: Jefferson Costa. O
professor Heleno apresentou o processo que trata da renovação do projeto de pesquisa
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intitulado “Método De Detecção E Proteção Contra A Condição De Instabilidade Em
Reguladores De Tensão Instalados Em Redes De Distribuição Ativas”, coordenado pelo
Prof. Me. Daniel da Conceição Pinheiro, em colaboração com o Prof. Dr. João Paulo
Abreu Vieira (PPGEE – UFPA – Campus Guamá/Belém), com duração de 12 meses e
alocação de 10 horas de carga horária. Após breve discussão, a renovação do projeto de
pesquisa foi aprovado com a ressalva de incluir no parecer a nova Resolução do
CONSEPE que já está vigente. Diante de todo o exposto, os conselheiros foram
favoráveis à renovação. 5.12. Ad Referendum 053/2017 - sobre a Homologação da
aprovação do Plano de concurso para docente da carreira: Magistério Superior da
Faculdade de Engenharia Elétrica do Campus Universitário de Tucuruí. Tema:
Telecomunicações. O Presidente da sessão apresentou o Ad Referendum 053/2017 que
trata da homologação da aprovação do Plano de Concurso para docente da carreira
Magistério Superior da Faculdade de Engenharia Elétrica do campus Universitário de
Tucuruí, tema: telecomunicações. Após apresentado o Ad referendum, os conselheiros
aprovaram por unanimidade o mesmo. 5.13. Escolha da data para colação de Grau
das turmas de Engenharia Civil, Mecânica e Elétrica 2013. O secretário acadêmico
do CAMTUC, Novax Reis, apresentou as datas sugeridas para ocorrerem as colações de
Grau das Faculdades de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica. As datas sugeridas
foram: 21, 22 e 23 de março de 2018. O servidor informa que após aprovada as datas irá
se reunir com os representantes das turmas para decidir em qual dia ficará a colação de
cada faculdade. Após breve discussão, os conselheiros aprovaram as datas propostas,
deixando a secretaria acadêmica responsável por organizar a forma de escolha dos dias
para cada turma concluinte. 5.14. Proposta de Alteração do início do horário de aula
do turno vespertino. A proposta foi defendida pelos servidores Daniela Lopes, Wivian
Ferreira e Novax Reis, no qual expuseram as justificativas para a mudança do horário
do turno vespertino. A principal justificativa é a insegurança que há atualmente na
cidade, havendo inclusive caso de assalto na parada de ônibus da própria UFPA. O
campus fica distante do centro, deixando os alunos mais expostos à violências. O último
horário de saída dos alunos (22h) também deixa a preocupação maior, pois é um horário
no qual é mais difícil conseguir pegar ônibus, fazendo com que os alunos direcionem-se
andando, pela estrada deserta e escura, até a parada de ônibus próximo ao Hospital
Regional da Vila, sem contar o trajeto que fazem do ônibus até suas residências. Foi
exposto também que o horário de início das aulas – às 16h30min – foi determinado por
um acordo firmado entre a Eletronorte e a UFPA, ainda no início do CAMTUC, para
que pudesse atender as necessidades dos colaboradores da Eletronorte, fato que não é
mais a realidade do campus. O horário vespertino atual do CAMTUC é: entrada às
16h30min e saída às 22h. Foi exposto também que, no horário atual, os discentes tem
uma dificuldade de conseguir atendimentos em vários setores do campus que não ficam
abertos até o turno da noite, como: a T.I., a Secretaria Acadêmica, a Secretaria
Executiva, a Biblioteca dentre outros. Portanto, o horário proposto foi de início às 14h e
de término às 20h (reduzindo em duas horas o último horário de aula), assim como é
atualmente nos outros campus da UFPA, deixando os alunos numa maior segurança. Foi
solicitado, por uma discente, que haja uma pesquisa de opinião dos discentes que já
estão estudando e com seus horários adequados ao horário de aula atual do CAMTUC
acerca dessa pauta. Já para os alunos que iniciarão no ano de 2018, não haveria a
necessidade da pesquisa. Os conselheiros passaram à discussão sobre o assunto, sendo a
grande maioria de acordo com todas as justificativas e a favor da mudança, no entanto
alguns conselheiros deixaram uma ressalva importante a ser considerada que diz
respeito aos discentes que trabalham e já estão adequados ao horário atual, portanto
sendo de suma importância a consulta aos alunos que estão nos cursos em andamento.
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Discutiram que estes discentes, muito provavelmente serão resistentes às mudanças
propostas, mas que para os novos alunos terão uma facilidade maior de adequar. Diante
de todo o exposto, o professor Heleno pediu que fosse respeitado um interstício para
que todos levem essa questão para as faculdades e departamentos e discutam sobre o
assunto para que na próxima reunião volte a ser debatido. Pede também que seja
formada uma comissão para fazer a pesquisa com os alunos que estão no decorrer dos
cursos, estando livre para decidir a forma como tal pesquisa será realizada. A comissão
ficou formada pelos servidores: Hélio Loiola, Wivian Ferreira, Daniela Lopes e o
discente Deyvison Azevedo. A servidora Wivian Ferreira solicita que também faça parte
da comissão um técnico da T.I. para agilizar o processo da pesquisa utilizando das
tecnologias do campus. Após todo o exposto, os conselheiros foram de acordo com a
proposta apresentada assim como a comissão formada. 5.15. Resposta da Eletronorte
Referente ao Ofício nº 048/2017 – CAMTUC/UFPA. O professor Heleno informa que
esse ponto de pauta está mais como um aviso, sem a necessidade de entrar em
discussão. Informa que houve uma reunião passada no qual foi aprovado que os
servidores que moram em casas da Eletronorte com convênio poderiam tirar esse
convênio e ficar livres para passar a casa para outras pessoas. No entanto, a Eletronorte
respondeu informando que o que pode acontecer é passar a casa de um servidor da
UFPA para outro servidor da UFPA, sem esta ter sido tirada do convênio. Caso resolva
tirar do convênio, a casa não poderá ser passada para outras pessoas que não a própria
Eletronorte. Ou seja, ou a casa é passada de servidor para outro servidor, ou o servidor
retira a casa do convênio e passa a se entende com a administração da Eletronorte no
caso que querer passar a casa posteriormente. 6. PROPOSIÇÕES. O professor
Ewerton solicitou que haja a atualização da resolução do CAMTUC referente aos
concursos para que na próxima reunião possa ser aprovada no conselho. O professor
Heleno propôs que as faculdades discutam a resolução e as que desejarem se posicionar
quanto a mesma, que façam seu parecer com as contribuições e mande para a comissão
que será composta. A comissão ficou composta por: Prof. Ewerton Granhen –
presidente, Prof. Daniel Pinheiro, Profª. Fernanda Gouveia e o Servidor Hélio Loiola. O
prazo para as faculdades darem suas contribuições ficou para o dia 01 de dezembro de
2017. 7. INDICAÇÕES. Não houve. Não havendo nada mais a tratar o presidente do
Conselho do CAMTUC agradeceu o comparecimento dos membros e deu por encerrada
a sessão – às 11h05min. A reunião foi gravada em vídeo. E, para constar, foi lavrada a
presente Ata, que após aprovada, vai assinada pelo Presidente do Conselho, por mim,
Pollyanna Cristina Lima Veiga, Secretária Executiva do Campus Universitária do
Campus de Tucuruí, e demais presentes.
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