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Ao vigésimo sexto dia do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas e
quinze minutos, reuniu-se o Conselho do Campus Universitário de Tucuruí –
CAMTUC, convocado por meio do Memorando Circular n.º 055/2017 - S.E.
CAMTUC/UFPA, com a presença dos senhores conselheiros: Marcelo Rassy Teixeira –
Coordenador do CAMTUC e Presidente do Conselho, Heleno Fülber – ViceCoordenador do CAMTUC, Diego da Silva Dias – Suplente do Coordenador de
Planejamento, Gestão e Avaliação do CAMTUC, Professor Ewerton Ramos Granhen –
Representante Docente do CONSEPE, 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 – Diretora da FEC, Professora
Fernanda Pereira Gouveia – Representante Docente da FEC, Professor Johnattan
Amorim – Suplente do Diretor da FEE, Professor Cleison Daniel Silva – Representante
docente da FEE, Professor André Mesquita – Suplente do Diretor do NDAE, Professor
Jessé Luis Padilha – Representante Docente do NDAE, Giselle Damasceno de Souza Representante Técnico Administrativo, Hélio Loiola dos Santos Júnior – Representante
Técnico Administrativo. Registrou-se ainda a presença dos participantes: Sec. Executiva
Pollyanna Cristina Lima Veiga, Lorena Estumano e Professor Maciel da Costa Furtado.
Ausência Justificada: Deyvison Pereira Azevedo – Representante Discente. Ausência
não justificada: Nuria Carolline Silva Da Rocha - Representante Discente. 1.
ABERTURA. O presidente da sessão, professor Marcelo Rassy cumprimentou a todos
os presentes e declarou aberta a reunião. 2. COMUNICAÇÕES. O professor Marcelo
Rassy iniciou as comunicações falando sobre o edital do vestibular da UFPA, informou
que houve um comunicado sobre mudanças no Processo Seletivo da universidade.
Esclareceu que a entrada dos cursos de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica
acontecem no primeiro semestre e dos cursos de Engenharia da Computação e Sanitária
e Ambiental acontecem no segundo semestre, essa foi a maneira de conseguir comportar
todos os alunos no prédio do CAMTUC. Diante disso informou que no edital do
vestibular saiu que todos os cursos ofertados para o campus Tucuruí da UFPA foram
para iniciar no primeiro semestre do ano de 2018, por isso avisa que, se não houver
nenhuma errata corrigindo o período de entrada dos novos discentes, os diretores das
faculdades terão que se programar quanto as salas de aula disponíveis para as novas
turmas. O professor Ewerton toma palavra e informa que, em conversa que o Mauro –
da PROEG, foi garantido que haverá a errata corrigindo esse problema do período de
inicio dos cursos. O professor Heleno toma a palavra para esclarecimento e informou
que a principio foi constatado o erro dos turnos que os cursos seriam ofertados e, diante
disso, antes do edital ser lançado, foi enviado documento solicitando a correção dos
turnos dos cursos ofertados, porém não foi consertado. Após isso, constatou também o
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erro no período de inicio dos cursos, a partir disso foi enviado outro documento, após o
lançamento do edital, solicitando uma errata para conserto do período de início dos
cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e da Computação. Informa também que
acha interessante todos os cursos uniformizarem o período de início dos cursos, porém é
necessário analisar a disponibilidade de salas de aula para tanto. Os diretores das
faculdades preferiram não modificar ainda o período de início, já prevendo o impacto
que sofreria a gestão dos cursos. O professor Marcelo reforçou concordar com os cursos
todos iniciarem no primeiro semestre, porém afirma ser necessário planejamento
adequado. Afirma também que é necessário que todos saiam da reunião com o
planejamento de fazer o que foi aprovado no CONSEPE, para o caso da errata não sair.
Portanto, pede que os diretores procurem o Servidor Novax para fazer o planejamento
das salas de aula já prevendo todas as alternativas possíveis. A professora Karyme
Vilhena tomou posse da palavra e informou que o servidor da Secretaria Acadêmica,
Novax, está, juntamente com o Seu Wagner – do T.I., desenvolvendo um sistema dentro
do SAGITA para atendimento das solicitações dos alunos. A professora Fernanda
Gouveia informa que a área que será beneficiada pelo projeto em conjunto com o
exercito será o prédio da Engenharia Elétrica e, em contrapartida, o professor Jeferson
irá ministrar um curso de projetos elétricos. Informa também que irá sair de licença
maternidade em dezembro, mas que está verificando outro colega que assuma a
coordenação deste projeto provisoriamente para que não perca o vinculo com o exercito.
3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE
28/09/2017. Não houve nenhum pedido de retificação, sendo assim, os conselheiros
aprovaram por unanimidade a ATA supracitada. 4. LEITURA DO EXPEDIENTE.
Não houve. 5. ORDEM DO DIA. 5.1. Homologação do resultado final de concurso
de Transportes / Topografia, Edital nº 290/2016-UFPA para provimento de cargo
docente na carreira de magistério superior. Relator: Daniel da Conceição. O
representante da câmara, Prof. Ewerton, informou que os integrantes da câmara
apreciaram a documentação referente ao resultado final do concurso público para
provimento de cargo de docente da carreira de magistério superior, da Universidade
Federal do Pará – Campus Tucuruí, Tema: Transporte/Topografia. A câmara deliberou
pela homologação, tendo em vista que todos os itens do concurso foram requisitados e
executados corretamente, portanto sugere que a documentação seja encaminhada para
convocação do candidato aprovado, Marlon Braga dos Santos. Após o exposto, o
presidente da sessão abre o momento para votação, no qual os conselheiros aprovaram a
homologação por unanimidade. 5.2. Homologação do resultado final de processo
seletivo simplificado para professor substituto Tema: Mecânicas dos sólidos e
sistemas Mecânicos aplicados, Edital nº246/2017. Relator: Daniel da Conceição.
Ainda sob posse da palavra o prof. Ewerton informa que os integrantes da câmara
apreciaram o presente processo que trata da homologação do processo seletivo
simplificado para professor substituto da UFPA-Campus Tucuruí, Tema: Mecânica dos
Sólidos e Sistemas Mecânicos Aplicados. Diante do analisado, a câmara deliberou a
homologação o processo, tendo em vista que todos os itens foram respeitados e
executados corretamente. Informa também que o processo não possui candidato
aprovado. Aberta a sessão para votação, os conselheiros votaram a favor da
homologação. 5.3. Homologação do resultado final de processo seletivo simplificado
para professor substituto Tema: Materiais e Processos de Fabricação, Edital
nº246/2017. Relator: Daniel da Conceição. O representante da câmara apresentou a
todos o processo que trata da homologação do processo seletivo simplificado para
professor substituto da UFPA-Campus Tucuruí, Tema: Materiais e Processo de
Fabricação. Informou que a documentação foi apreciada pela câmara, no qual deliberou
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pela homologação do processo, tendo em vista que todos os itens foram respeitados e
executados corretamente. Além disso, a câmara sugeriu que sejam encaminhadas as
documentações para convocação do candidato aprovado – Paulo Lourenço Monteiro
Júnior. O presidente da sessão abriu o momento para votação dos conselheiros, no qual
aprovaram por unanimidade a homologação. 5.4. Homologação dos Planos
Individuais de Trabalhos dos Docentes referentes aos 1º e 2º semestres de 2017.
Relator: Daniel da Conceição. O professor Ewerton apresentou o processo que trata dos
Planos Individuais de Trabalho dos docentes referentes aos 1º e 2º semestres de 2017.
Informou que a maioria dos docentes cumpriram a carga horária de 40h e apresentou a
todos os presentes os casos de carga horária inferior (tabelas 1 e 2), que não atingiram o
mínimo. A câmara, após apreciação dos documentos, aprovou os Planos Individuais.
Após breve discussão, decidiu-se aprovar os Planos Individuais referentes aos 1º e 2º
semestre de 2017 com a ressalva dos docentes que ainda tem documentos pendentes
para fechar a carga horária de 40h. Ao abrir o sistema novamente estes poderão ser
regularizados. Diante do exposto, os conselheiros aprovaram por unanimidade os Planos
Individuais.
Tabela 1: PIT dos docentes 1º semestre de 2017.
Regime
Carga
- Nome

Descrição da Inconsistência

De trabalho Horária
ELINDALVA WANZELER DE
FREITAS
RAISA RODRIGUES NEVES

1
2

SOLIANE MEZZOMO
BEZERRA
VANESSA CONCEIÇÃO DOS
SANTOS

3
4

108
109

Substituta

16H

DE

24H

Substituta

36h

DE

8h

Docente admitida no final do 1° semestre, carga
horaria proporcional.
Docente admitida no final do semestre carga
horaria proporcional.
Termino de contrato antes do fim do semestre,
carga horaria proporcional.
Docente admitida no final do semestre, carga
horaria proporcional.

Tabela 2: PIT dos docentes 2º semestre de 2017.
-

Nome

1

ALINE FURTADO
LOUZADA

2

ETIENE ELAYNE
MEIRELES DA ROCHA

3

EWERTON RAMOS
GRANHEN
MARCO JOSÉ DE SOUSA

4

Regime Carga Descrição da Inconsistência
Horária
De
trabalho
DE
20.00
Falta Portaria do Projeto: Segurança de Barragens e
Governança de risco em Hidrelétricas na Amazônia
(20h).
DE
31.00
Falta portaria do Conselho da FAESA e do projeto:
Diagnóstico sobre Geração, Manejo, Trancamento e
Disposição Final dos Resíduos de Serviços de Saúde
de Tucuruí/PA: Estudo de caso.
DE
39.00
Falta a Portaria de Conselheiro do CONSEPE.
DE

24.00

Falta a faculdade completar a carga horaria.
Falta Portaria do projeto de Monitoria das disciplinas:
Hidráulica
aplicada, Mecânica dos Fluídos e
Hidrologia e Drenagem.(10h) e( 2h) de reunião
Portaria ou ata de Conselheira da FAESA(1h) e do
Projeto: Determinação da probabilidade de ocorrência
de dias secos e chuvosos em bacias hidrográficas da
Região da Amazônia Legal (10h). A somatória vai
totalizar 39h faltando 01h para fechar o PIT.
Portaria do Projeto intitulado Construção
colaborativa de tecnologias assistiva para pessoas
idosas(15h); 1h de Reunião. Somará um total de
apenas 32h
Portarias: de conselheiro da FAESA(1h); Laboratório
de hidrologia e climatologia e do projeto intitulado
Caracterização do regime pluviométrico no município
de Tucuruí(2h)Projeto caracterização do regime
pluviométrico no Municipio de Tucuruí(10)(Obs.

5

RAISA RODRIGUES
NEVES

DE

28.00

6

VANESSA CONCEIÇÃO
DOS SANTOS

DE

28.00

7

VINICIUS PEREIRA
GONÇALVES

DE

16.00

8

YARNEL DE OLIVEIRA
CAMPOS

DE

10.00

3
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Mesmo irá somar um total de apenas 23h, deste modo
ainda permanecerá a inconsistencia)
Falta alocar mais uma disciplina enviada depois que o
sisplad fechou.
Falta portaria da licença maternidade.

MICHELE ARAUJO DE
Substituta 36H
OLIVEIRA
10 DÉBORA DIAS DA COSTA DE
Sem
cadastro
11 RONALDO RAPOSO DE
DE
Sem
O formulário do PIT foi enviado após o sistema
MOURA
cadastro fechar, aguardando nova abertura.
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5.5. Aprovação do Plano de concurso para processo seletivo simplificado de
Professor Substituto – Tema: Resistência dos Materiais. Relator: Daniel da
Conceição. O representante da Câmara informou que esse processo trata-se da
aprovação do plano de processo seletivo simplificado para contratação de professor
substituto – tema: Resistência dos Materiais, e que os documentos foram apreciados
pela câmara. A banca examinadora é composta por: Prof. Me. Davi Barbosa Costa –
Presidente, Profª. Me. Carolina Coelho da Rosa – titular, Prof. Dr. Marcelo Rassy
Teixeira – titular, Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima Neto – suplente, Prof. Dr. Wassim Raja
El Banna – suplente. A câmara deliberou pela aprovação do processo. Diante do
exposto, o professor Marcelo Rassy abriu para votação, no qual os conselheiros
aprovaram o plano de concurso. 5.6. Aprovação do Plano de concurso para processo
seletivo simplificado de Professor Substituto – Tema: Construção Civil e Materiais.
Relator: Daniel da Conceição. Ainda sob posse da palavra, o professor Ewerton
informou sobre o processo que trata da aprovação do plano de processo seletivo
simplificado para contratação de professor substituto, tema: Construção Civil e
Materiais. Consta no processo que a banca examinadora é composta por: Profª. Drª.
Fernanda Pereira Gouveia – presidente, Profª. Drª. Karyme do Socorro Vilhena – titular,
Profª. Me. Carolina Coelho da Rosa – titular, Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima Neto –
suplente, Prof. Dr. Wassim Raja El Banna – suplente, Prof. Me. Davi Barbosa Costa da
Silva – suplente. Houve a apreciação dos documentos pela câmara, no qual deliberou
pela aprovação do plano. O presidente da sessão abriu o momento para votação, no qual
os conselheiros votaram pela aprovação do plano de concurso. 5.7. Plano de Concurso
Público para provimento de cargo docente na carreira de magistério superior, da
UFPA Campus de Tucuruí, com tema: Cálculo e Sistemas Estruturais. Relator:
Daniel da Conceição. O professor Ewerton apresentou o processo que trata do Plano de
concurso para provimento de cargo docente da carreira magistério superior, do campus
de Tucuruí da Universidade Federal do Pará, tema: Cálculo e Sistemas Estruturais. O
concurso será realizado para preenchimento de vaga do código nº 251286, oriunda da
vacância do docente Rafael Araújo de Sousa, portaria nº 4226/2017. A comissão
examinadora é composta por: Indicação do Campus - Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima
Neto (NDAE – PPGINDE), Prof. Dr. Marcelo Rassy Teixeira (PEBGA) e Prof. Dr.
Wassim Raja El Banna (FEM-CAMTUC); A serem indicados pelo CONSEPE – Prof.
Dr. Cleison Daniel Silva (FEE-CAMTUC) e Prof. Dr. Rafael Suzuki Bayma (NDAEPEBGA). Ao apresentar o parecer para os conselheiros, o prof. Ewerton informou que
será retirada a obrigatoriedade da graduação conforme consta no parecer para que o
mesmo fique de acordo com a nova resolução do CONSEPE, pedindo apenas doutorado
em Engenharia Civil com concentração na área de estruturas. Após breve discussão
sobre o parecer, os conselheiros, juntamente com a Diretora da faculdade interessada –
Karyme Vilhena, foi decidido por abrir o concurso a nível de mestrado, com a
justificativa de que historicamente não há doutores nesta área, a fim de agilizar o
processo. Portanto, a exigência do concurso passa a ser Mestrado em Engenhara Civil
com concentração na Área de Estruturas. Diante de todo o exposto e alterações
devidas, os conselheiros unanimemente aprovaram o Plano. 5.8. Aproveitamento de
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vaga de professor efetivo para o Campus de Tucuruí, referente ao segundo
candidato aprovado – Grazielle Tigre de Souza, para a Faculdade de Engenharia
Civil. Edital nº 252/2017. Relator: Daniel da Conceição. O representante da câmara
apresentou o processo que trata da convocação do 2º lugar do concurso para professor
efetivo da UFPA – campus Tucuruí, objeto do edital nº 252/2017. Este aproveitamento
de vaga é devido a vacância da docente Andrielle Morais de Oliveira. Diante do exposto
a Faculdade de Engenharia Civil deliberou, na reunião ocorrida no dia 05/09/2017, o
aproveitamento de vaga referente ao segundo candidato aprovado no concurso público –
Grazielle Tigre de Souza, para atuar como docente efetivo da Faculdade de Engenharia
Civil. A câmara aprovou a homologação e sugeriu que o mesmo seja feito pelos
conselheiros. Aberta a sessão para votações, os conselheiros aprovaram o
aproveitamento da segunda candidata. 5.9. Homologação e convalidação do processo
de estágio probatório da servidora Viviane Almeida dos Santos, referente ao
período de 16/04/2014 a 16/04/2017. Relator: Osvaldo Neto. O presidente da câmara,
Maciel Furtado, apresentou o processo que trata da homologação e convalidação de
estágio probatório da docente Viviane Almeida dos Santos, a contar de 16/04/2017 a
16/04/2017. A banca foi composta por: Prof. Bruno Merlin, Prof. Heleno Fulber e
Aarão Ferreira Lima Neto. Após avaliação dos documentos necessários, os membros da
banca aprovaram por unanimidade a docente no estágio probatório. A câmara apreciou
os documentos e, diante do exposto, emitiu parecer favorável a homologação e
convalidação. Aberta a sessão para votação, os conselheiros foram todos favoráveis e
acompanharam a decisão da câmara. 5.10. Resultado de Avaliação de Desempenho
para progressão do Docente Raphael Barros Teixeira, cargo ocupado na categoria
docente Classe B – Assistente nível II para a categoria docente Classe C – Adjunto
nível I, por ter cumprido o interstício de 24 meses, de 06/08/2012 a 05/08/2014.
Relator: Maciel Furtado. Ainda sob posse da palavra, o presidente da câmara, informou
que o processo trata do resultado de avaliação de desempenho para progressão do
docente Raphael Barros Teixeira, da categoria Classe B – Assistente nível II para
Classe C – Adjunto nível I, por ter cumprido o interstício de 24 meses, a contar de
06/08/2012 a 05/08/2014. A comissão de avaliação foi composta por: Prof. Dr. Karlo
Queiroz da Costa, Prof. Dr. Ewerton Ramos Granhen e Prof. Dr. Bruno Merlin. A
comissão emitiu parecer favorável, tendo em vista que atende ao mínimo de pontos
exigidos. A câmara, após analisar a documentação, emitiu parecer favorável a avaliação
de desempenho. O professor Marcelo Rassy abriu a sessão para votação, no qual os
conselheiros foram favoráveis à aprovação da progressão do servidor. 5.11. Remoção
do servidor Danilo Silva Santos, ocupante do cargo de Técnico de Laboratório,
para o Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia da UFPA (NDAE).
Relator: Thallis Pereira. O presidente da câmara apresentou o processo que trata da
remoção do servidor Danilo Silva Santos da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEM)
para o Núcleo de Desenvolvimento Amazônico em Engenharia (NDAE). A Câmara,
após analisar o processo e o interesse de ambas as partes, emitiu parecer favorável à
remoção com a condição da contrapartida de vaga garantida para a FEM. Após breve
discussão entre os conselheiros, foi exposto que não existe a aprovação de remoção
aliada a qualquer condicionante, tomando como base o discurso feito pela PROGEP.
Portanto, após o exposto, foi decidida pelos conselheiros a aprovação do servidor para o
NDAE sem qualquer condicionante. 5.12. Aprovação do Relatório Final e Conclusão
de Projeto de Pesquisa intitulado “Sistemas de Análise de Estruturas Reticuladas
por Elementos Finitos considerando os efeitos de Plasticidade”, coordenado pelo
professor Rafael Araújo de Sousa, lotado na Faculdade de Engenharia Civil.
Relatora: Etiene Rocha. O professor Maciel apresentou o processo a todos os
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conselheiros, no qual trata da aprovação do relatório final e conclusão de projeto de
pesquisa intitulado “Sistemas de análise de estruturas reticuladas por elementos finitos
considerando os efeitos de plasticidade”, coordenado pelo professor Rafael Araújo
Sousa, enviado pela faculdade de Engenharia Civil (FEC). O projeto foi executado no
período de 01/02/2015 a 01/02/2016. Após apreciação dos documentos, a câmara emitiu
parecer favorável ao relatório final e conclusão do projeto de pesquisa supracitado.
Diante do exposto, foi aberta a sessão para votação, no qual os conselheiros aprovaram
por unanimidade o relatório final e conclusão do projeto. 5.13. Aprovação do Projeto
de Pesquisa intitulado “Determinação da probabilidade de ocorrência de dias secos e
chuvosos em bacias hidrográficas da região da Amazônia legal, Brasil”, coordenado
pela Professora Vanessa Conceição dos Santos, lotada na Faculdade de Engenharia
Sanitária e Ambiental, com alocação de 10h de carga horária por um período de
um ano (Outubro de 2017 a Setembro de 2018). Relatora: Rosinete Macedo. Ainda
sob posse da palavra, o professor Maciel Furtado apresentou o processo que trata da
aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Determinação da probabilidade de
ocorrência de dias secos e chuvosos em bacias hidrográficas da região da Amazônia
legal, Brasil”, coordenado pela professora Vanessa Conceição dos Santos da Faculdade
de Engenharia Sanitária e Ambiental (FAESA), a contar de outubro de 2017 a setembro
de 2018 (01 ano) com alocação de 10h de carga horária. Após análise do processo, a
câmara emitiu parecer favorável à aprovação do projeto de pesquisa. Aberta a sessão
para votação dos conselheiros, os mesmos votaram por unanimidade acompanhar a
decisão da câmara, aprovando o projeto de pesquisa com alocação da carga horária de
10h. 5.14. Aprovação do Projeto de Ensino intitulado “Projeto de monitoria das
disciplinas de Hidráulica e Meio Ambiente da matriz curricular da Faculdade de
Engenharia Civil”, coordenado pela professora Me. Raisa Rodrigues Neves, lotada
na Faculdade de Engenharia Civil, com alocação de 10h de carga horária por um
período de 12 meses. Relatora: Glaucia Teles. O representante apresentou o processo
que trata da aprovação do projeto de ensino intitulado “Projeto de monitoria das
disciplinas de Hidráulica e Meio Ambiente da matriz curricular da Faculdade de
Engenharia Civil”, coordenado pela Prof. Me. Raisa Rodrigues Neves, lotada na
faculdade de Engenharia Civil, com a duração de 12 meses e carga horária de 10h. A
câmara apreciou os documentos e emitiu parecer favorável a aprovação do projeto
supracitado. Aberta a sessão para votação, os conselheiros acompanharam a decisão da
câmara por unanimidade. 5.15. Aprovação do Projeto de Pesquisa intitulado
“Variabilidade Pluviométrica na cidade de Tucuruí-Pará”, coordenado pelo
Professor Yarnel de Oliveira Campos, lotado na Faculdade de Engenharia
Sanitária e Ambiental, com alocação de 10h de carga horária por um período de 12
meses. Relatora: Carolina Rosa. O professor Maciel apresentou o processo que trata da
aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Variabilidade Pluviométrica na cidade de
Tucuruí-Pará”, coordenado pelo professor Yarnel de Oliveira Campos, por um período
de 12 meses com carga horária de 10h. Após apreciação dos documentos, a câmara
emitiu parecer favorável à aprovação do projeto de pesquisa. Diante do exposto, o
presidente da sessão abriu o momento para votação, no qual os conselheiros aprovaram
por unanimidade o projeto de pesquisa com alocação de 10h de carga horária. 5.16.
Aprovação do colaborador para o Projeto de Pesquisa intitulado “Técnicas de
processamento de sinais de EGG Aplicadas a Sistemas de Interface Cérebro
Máquina”, coordenado pelo Prof. Cleison Daniel e o colaborador Prof. Dr. Rafael
Suzuki Bayma. Com alocação de 10h, por um período de 12 meses. Relator: Marta
Macedo. O professor Maciel informou que o presente processo trata da aprovação do
colaborador para o projeto de pesquisa intitulado “Técnicas de processamento de sinais
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de EGG Aplicadas a Sistemas de Interface Cérebro Máquina”, enviado pela Faculdade
de Engenharia Elétrica, coordenado pelo professor Cleison Daniel e terá colaboração do
professor Rafael Suzuki Bayma, com alocação de 10h de carga horária por um período
de 12 meses. A câmara emitiu parecer favorável a aprovação da colaboração. Aberta a
sessão para votação, houve uma breve discussão, no qual foi decidido que a aprovação
da colaboração do docente não seja por 12 meses, pois o projeto supracitado já teve
inicio, portanto a aprovação acontece pelo período proporcional a colaboração que,
dado inicio, será por 10 meses. Após o exposto, os conselheiros aprovaram a
colaboração do professor Rafael Suzuki Bayma, com alocação de 10h de carga horária
por um período de 10 meses. 7. PROPOSIÇÕES. Não houve. 8. 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 10h40min.
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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