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ATA DO CONSELHO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
(22.06.2017)
Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho
do Campus Universitário de Tucuruí da
Universidade Federal do Pará.
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Ao vigésimo segundo dia do mês de junho de dois mil e dezessete, às
duas horas e quinze minutos, reuniu-se o Conselho do Campus
Universitário de Tucuruí – CAMTUC, convocado por meio do
Memorando Circular n.º 039/2017 - S.E. CAMTUC/UFPA, com a
presença dos senhores conselheiros: Marcelo Rassy Teixeira –
Coordenador do CAMTUC e Presidente do Conselho, Heleno Fülber –
Vice–Coordenador do CAMTUC, Udson Pacheco de Souza - Coordenador
de Planejamento, Gestão e Avaliação do CAMTUC, Professor Bruno
Merlin – Diretor da FECOMP, Professor Renato Luz Cavalcante –
Representante docente da FECOMP, Professor Wassim Raja El Banna –
Diretor da FEM, Professor Leopoldo Pacheco Bastos – Representante
docente da FEM, Professor Davi Edson Sales e Souza - Diretor da
FAESA, Professor Raynner Menezes Lopes – Representante docente da
FAESA, Professora Karyme do Socorro de Souza Vilhena – Vice-Diretora
da FEC, Professora Fernanda Pereira Gouveia – Representante Docente
da FEC, Professor Karlo Queiroz da Costa – Diretor da FEE, Professor
Ewerton Ramos Granhen – Representante Docente do CONSEPE,
Professor André Mesquita – Suplente do Diretor NDAE, Professor Jessé
Luis Padilha – Representante Docente do NDAE, Giselle Damasceno de
Souza - Representante Técnico Administrativo, Hélio Loiola dos Santos
Júnior – Representante Técnico Administrativo, Valéria Menezes Ramos
– Suplente Representante Discente, Núria Carolline Silva da Rocha –
Representante Discente. Registrou-se ainda a presença dos
participantes: Professor Maciel da Costa Furtado, Professor Otávio
Noura Teixeira, Lorena Pacheco Estumano da Silva, Emilda Oliveira de
Souza, Sec. Executiva Pollyanna Cristina Lima Veiga. 1. ABERTURA. O
presidente da sessão, professor Marcelo Rassy cumprimentou a todos
os presentes e declarou aberta a reunião. 2. COMUNICAÇÕES. O
professor Marcelo iniciou sua fala parabenizando os dois técnicos
administrativos do CAMTUC, Udson Pacheco e Diego Dias, que foram
eleitos os representantes técnicos administrativos do CONSAD
(Conselho Superior de Administração) e automaticamente no CONSUN
(Conselho Universitário). Informou que atualmente o CAMTUC tem 04
(quatro) assentos no CONSAD, 02 (dois) assentos no CONSEPE
(Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão) e 06 (seis) assentos
no CONSUN. Analisou ser uma grande representação do CAMTUC e
parabenizou a todos. Considerou ser importante que, a partir de agora,
o servidor Diego Dias participe das reuniões do conselho como
convidado, e sugeriu que o faça. Informou ainda que nesta segundafeira (26/06/2017) estarão em Tucuruí dois Pró-Reitores, Rômulo
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Angélica – Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação, que virá para
algumas atividades no NDAE, e Edmar Tavares – Pró-Reitor de Ensino e
Graduação, que virá para atividades na graduação no CAMTUC, e virá
também à diretora do CIAC, Julieta Andrade. Pediu que divulgassem a
todos essa informação e que aproveitem a presença deles no campus. 3.
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DE
29/05/2017 E DA ATA DA 3º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE
14/06/2017. Foram mandados por e-mail os pedidos de alteração nas
ATAS, no qual foram devidamente corrigidas. Após o exposto, os
conselheiros aprovaram as ATAS por unanimidade. 4. LEITURA DO
EXPEDIENTE. Não houve. 5. ORDEM DO DIA. 5.1. Pedido de
declínio da Vice-Direção da FEC, da prof. Dra. Fernanda Pereira
Gouveia. Nova vice-diretora prof. Dra. Karyme do Socorro de S.
Vilhena. Relator: Maciel Furtado. O relator apresentou o processo que
trata do pedido de declínio da Vice-Direção da FEC feito pela professora
Dra. Fernanda Pereira Gouveia. Diante disso, foi aprovado pelo
colegiado da FEC que a professora Dra. Karyme do Socorro de Souza
Vilhena assuma a Vice-Direção. Considerando que a proposta está em
consonância com o Estatuto da Universidade Federal no que dispõe as
subunidades acadêmicas aos requisitos legais, a câmara emitiu parecer
favorável. De acordo com o exposto, o professor Marcelo abriu a sessão
para votação, no qual os conselheiros aprovaram por unanimidade o
parecer. 5.2. Validação do primeiro ciclo da avaliação de Estágio
Probatório dos Servidores: Maico da Silva Almeida, Pollyanna
Cristina Lima Veiga e Josenaide Pereira do Nascimento. O professor
Marcelo Rassy, com o auxílio da secretária executiva, Pollyanna Veiga,
informa o processo de avaliação do primeiro ciclo de estágio probatório e
abre sessão para votação, no qual todos os conselheiros votaram pela
aprovação da validação. 5.3. Aprovação e Prorrogação do Projeto de
Pesquisa intitulado, “Resistência a Abrasão de Aços Hadfield:
Estudo do Efeito do Refino de Grão e da Adição de Carboneto de
nióbio”, coordenado pelo Professor Paulo Cordeiro Machado.
Relator: Josenaide Pereira. O representante da câmara, Professor Otávio
Noura, apresentou o processo que trata da renovação e prorrogação do
projeto de pesquisa intitulado “Resistência a Abrasão de Aços Hadfield:
Estudos do Efeito do Refino de Grão e da Adição de Carboneto de nióbio”,
coordenado pelo Prof. Msc. Paulo Cordeiro Machado com alocação de 20
horas por um período de 12 meses. Considerando que o projeto de
pesquisa com seu respectivo cronograma de atividades ter sido
previamente aprovado pelo colegiado da FEM, e devido à conformidade
com as diretrizes de pesquisa da UFPA, a câmara emitiu parecer
favorável. Diante do exposto, os conselheiros aprovaram por
unanimidade o projeto e a prorrogação do mesmo. 5.4. Aprovação do
Projeto de Pesquisa intitulado, “Avaliação do Abastecimento De
Água no Município de Tucuruí-Pá e Proposições de Melhorias QualiQuantitativas”, coordenado pelo Prof.º Davi Edson Sales e Souza.
Relator: Jefferson Souza. Ainda de posse da palavra, o representante da
câmara, Professor Otávio, informou que o processo foi apreciado pela
câmara e trata da aprovação do projeto de pesquisa intitulado
“Avaliação do abastecimento de água no Município de Tucuruí-Pa e
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proposições de melhorias Quali-quantitativas”, coordenado pelo Prof.
Davi Edson Sales e Souza sem alocação de carga horária por um
período de 12 meses. Considerando que o projeto foi previamente
aprovado pelo colegiado da faculdade de Engenharia Sanitária e
Ambiental e que a documentação analisada está de acordo com o
exigido pela legislação, a câmara emitiu parecer favorável à aprovação
do projeto de pesquisa. De acordo com o exposto o conselho votou pela
aprovação do projeto por unanimidade. 5.5. Aprovação do Ad
Referendum 37/2017 – Aprovação do Plano de Processo Seletivo
Simplificado. Tema: Mecânica dos Sólidos e Sistemas Mecânicos
Aplicados. 5.6. Aprovação do Ad Referendum 38/2017 – Aprovação
do Plano de Processo Seletivo Simplificado. Tema: Materiais e
Processos de Fabricação. 5.7. Aprovação do Ad Referendum
040/2017 – Homologa a Alteração do código de vaga 924971 para o
código de vaga 63272 que se encontra disponível na plataforma
Atena, referente à permuta do professor Marco José de Sousa do
ITEC para a Faculdade de Engenharia da Computação aprovada na
reunião do Conselho do Campus de 29/05/2017. 5.8. Aprovação do
Ad Referendum 042/2017 – Homologa o Aproveitamento de vaga
código 251397, para candidata aproveitada no concurso público do
Edital nº 290 de 25 de agosto de 2016, Tema: Hidráulica e Meio
Ambiente. O presidente da sessão fez uma breve explanação sobre os
assuntos dos Ad referendum e a necessidade dos mesmos. Ambos os Ad
Referendum tratam de processos seletivos de concurso com anuência
das respectivas faculdades. Após apreciação dos conselheiros e breve
apresentação pelo presidente da sessão, os Ad Referendum foram
aprovados por unanimidade pelos conselheiros. 5.6. Planos
individuais de trabalho dos docentes referente ao 1º semestre (1º e
2º períodos) e segundo semestre (3º e 4º períodos) de 2016. Relator:
Hélio Loiola. O relator informou aos conselheiros que a câmara analisou
os documentos referentes aos planos individuais de trabalho dos
docentes, no qual, no que diz respeito ao 1º semestre (1º e 2º períodos),
a maioria dos docentes fecharam seus PITs com 40h semanais, como
enfatiza a resolução 4.074 de outubro de 2010, com exceção dos
docentes abaixo relacionados na tabela, seguidos pela hora exercida e
justificativa prestada por suas respectivas coordenações de curso:
Nome docente
Alexandre
Beletti
Ferreira
Clenilson Rodrigues da
Silva
Otávio Noura Teixeira

Horas
35

Aline Christian Pimentel
Almeida Santos

34

39
39

Justificativa
Não havia mais disciplina disponível para
alocação de carga horária.
Não havia mais disciplina disponível para
alocação de carga horária
Não foi computada a carga horária de 10h
de sua coordenação de laboratório, mesmo
docente tendo exercido a função. No
entanto, não havia portaria para o
exercício desta atividade.
Não foi computada a carga horária de 10h
para a execução de projeto de pesquisa da
docente, no qual foi aprovado seu inicio e
término pelo colegiado da faculdade,
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Alcione Batista da Silva

34

Josenaide Pereira
Nascimento

do

24

Michele
Oliveira

de

19

Maciel da Costa Furtado

16

Araújo

através
de
relatórios
apresentados,
conforme consta na ATA analisada da
respectiva faculdade. No entanto, a
faculdade reconhece que não enviou os
documentos necessários para emissão da
portaria.
Não foi computada a carga horária de 10h
para a execução de projeto de pesquisa da
docente, no qual foi aprovado seu inicio e
término pelo colegiado da faculdade,
através
de
relatórios
apresentados,
conforme consta na ATA analisada da
respectiva faculdade. No entanto, a
faculdade reconhece que não enviou os
documentos necessários para emissão da
portaria.
O início do contrato da docente ocorreu no
meio do semestre letivo, sugerindo que
seja feita a proporcionalidade para o
período em questão. Portanto, sua carga
horária está satisfatória.
O início do contrato da docente ocorreu no
meio do semestre letivo, sugerindo que
seja feita a proporcionalidade para o
período em questão. Portanto, sua carga
horária está satisfatória.
O término do contrato do docente ocorreu
no início do semestre letivo, sugerindo que
seja feita a proporcionalidade para o
período em questão. Portanto, sua carga
horária está satisfatória.

No que diz respeito ao 2º semestre (3º e 4º período), todos os docentes
fecharam seus PITs com 40h semanais, com exceção da docente
substituta Viviane Ferreira Monteiro que apresentou inconsistência,
fechando seu PIT com 37h – com a justificativa de que houveram duas
disciplinas canceladas, uma de 45h e outra de 30h, pelas respectivas
coordenações de curso, conforme os documentos apresentados à
câmara. De acordo com o apresentado, tendo em vista a necessidade de
concluir os trâmites no Sistema de Planejamento das Atividades
Docentes – SISPLAD, a câmara deu parecer favorável aos Planos. E,
após breve discussão, concluiu-se que as justificativas para cada plano
de trabalho estão de acordo com o exposto e, portanto, foi aprovado por
unanimidade pelos conselheiros os Planos Individuais de Trabalho dos
Docentes. 7. INDICAÇÕES. Não houve. 8. PROPOSIÇÕES. 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 14h35min. 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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