Ministério da Educação
Campus Universitário de Tucuruí – UFPA
Conselho Deliberativo – CAMTUC

ATA DO CONSELHO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
(26.08.2019)
Ata da 08ª Reunião Ordinária do Conselho do Campus
Universitário de Tucuruí da Universidade Federal do Pará.
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Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta
minutos, reuniu-se o Conselho do Campus Universitário de Tucuruí – CAMTUC, convocado
por meio do Ofício Circular Nº 082/2019/SE/CAMTUC/UFPA, com a presença dos senhores
conselheiros: Professor Wassim Raja El Banna – Coordenador do CAMTUC e Presidente do
Conselho; Professora Viviane Almeida dos Santos – Vice-Coordenadora do CAMTUC;
Diego Dias – Coordenador de Planejamento, Gestão e Avaliação; Professora Vanessa
Conceição dos Santos Representante do CONSEPE; Professor Otávio Noura Teixeira –
Diretor da FECOMP; Professor Caio Carvalho Moreira – Representante docente da
FECOMP; Professor Leopoldo Pacheco Bastos – Diretor da FEM; Professora Etiene Elayne
Meireles da Rocha – Diretora da FAESA; Professor César Juan Alarcón Llacctarímay –
Representante Docente FAESA; Professor Marlon Braga dos Santos – Diretor da FEC;
Professora Fernanda Pereira Gouveia – Representante Docente FEC; Professor Cleison Daniel
Silva - Representante docente da FEE; Professor Aarão Ferreira Lima Neto – Diretor do
NDAE; Professor Aarão Ferreira Lima Neto – Diretor do NDAE; Professor Júnior Hiroyuki
Ishihara – Representante Docente NDAE Wivian Figueiredo Goés – Representante Técnico
Administrativo; Marta Macedo Matos de Araújo – Representante Técnico Administrativo;
Luiz Carlos de Souza Barbosa – Representante Técnico Administrativo. Registrou-se ainda a
presença dos participantes: Sec. Executiva Pollyanna Cristina Lima Veiga, e Thiago Alves
dos Santos. Ausência não Justificada: Otávio Noura Teixeira, Douglas Neves Garcia, Rafael
Suzuki Bayma, Rannys Fontaine Coelho de Assunção, Luiz Fernando Pereira da Silva. 1.
ABERTURA. O Coordenador do CAMTUC saudou os presentes, realizou a primeira
chamada para iniciar a reunião, como não havia quórum, esperou-se o tempo regimental. 2.
COMUNICAÇÕES. 2.1. O professor Wassim lembrou que desde o inicio da campanha para
coordenação do Campus a chapa propôs trabalhar com toda a transparência possível e por este
motivo, alertou que semana passada houve reunião da CAS Ampliada, e que há preocupação
sobre o ano que vem e há incerteza sobre a nova reitoria, incerteza relacionada ao cenário das
Universidades, incerteza sobre o orçamento da UFPA e seus Campi. Neste ano de 2019
houve o bloqueio de 30% e posteriormente foram retirados mais alguns milhões das
Universidades Federais, até os 30% a Administração Superior não iria mexer nas matrizes
orçamentária dos Campis, até porque são valores mínimos comparados ao Campus de Belém,
mas que infelizmente pra Universidade poder manter o básico da instituição como energia,
limpeza, e segurança, a UFPA precisou usar os recursos de todas as unidades, assim não só as
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pró-reitorias como também os Campis tiveram seus recursos retidos, sendo assim o
CAMTUC teve 40% dos seus recursos suspensos. E isso acarreta que o CAMTUC não
consegue mais fazer nenhum serviço como manutenção de veículos, manutenção predial, nem
descentralização de recurso para nenhum setor, e nem receber recurso. Com isso o Campus
hoje, terá que trabalhar com o que tem. O que será liberado pela reitoria são os processos que
já foram empenhados, como por exemplo, o recurso para a construção da caixa d’água do
campus pra sanar o problema de falta de água, assim como os bebedouros. Entretanto obras
como a reforma do NUT não será realizada, pois não foi empenhada. Wassim informou que
na próxima semana haverá reunião do CONSUN, e que terá também uma reunião com o
Reitor a fim de discutir a reforma do NUT, mesmo com os recursos retidos, pois em
novembro iniciará o período de chuvas e isso poderia causar problemas ao prédio. O
coordenador do Campus pede também a parceria e paciência dos conselheiros presentes, para
que as coisas possam trabalhar mesmo sem recursos, para que o Campus possa ter o mínimo
que são as aulas. Professor Aarão com a posse da palavra diz que mesmo com recursos, não
há garantia de que serão pagos, pois só os contratos de limpeza e segurança já enchem a
margem de empenho mensal. Viviane diz que é importante passar essas informações para os
alunos, para que eles entendam a realidade, para que eles possam compreender porque o
ônibus não está funcionando, ou porque não esta havendo aulas de campo. 2.2. Wassim diz
que o segundo informe é sobre os FG’s (Função Gratificada), em que as Universidades estão
entrando com ação no ministério público e estão tendo resposta positiva sobre o retorno dos
FG’s. A UFPA também enviou uma ação ao ministério público solicitando o retorno dos
FG’s, então há a expectativa de que os FG’s retornem, e o Coordenador do Campus lembra
que o CAMTUC possui de 5 a 6 FG’s. 2.3. Professor Ishihara agradece a gestão da
coordenação passada e a atual gestão pelo suporte dado com a sala 50 onde se desenvolveram
quatro projetos de pesquisa e cinco projetos extensão, foram ao todo sete bolsistas utilizando a
sala, mais vários outros voluntários. E por isso gostaria de agradecer, e retornar a sala de volta
ao Campus. 2.4. Professor Aarão informa sobre professores substitutos do NDAE que estão
em exercício no CAMTUC, o mesmo diz que hoje tem dois professores que estão sob licença
de afastamento, mas seus substitutos estão em exercício no Campus para dar aula na
graduação. 2.5. Professora Fernanda fala sobre o projeto em parceria com exercito, se houver
alguma demanda é para solicitar a eles, pois o projeto está dando alguns cursos a mais como
de refrigeração ministrado pelo professor Jessé para suprir a demanda de alguns soldados que
vão sair do exército, e querem trabalhar com isso após suas saídas. A professora também
lembra que o projeto ganhou um prêmio em 2017, e foi muito elogiado pelo coronel, que
abriu um precedente para adquirir recursos e conseguir pagar bolsistas. 2.6. O Coordenador
do Campus avisa que a partir de setembro iniciarão as aulas do programa Forma Pará, o
Campus irá receber duas turmas uma turma de turismo no modo modular extensivo, e uma
turma de história que será modular intensivo. Assim como o Campus irá flexibilizar o curso
de Engenharia Civil para Goianésia 2.7. Informa também aos Diretores de Faculdade e
Diretores de Divisão sobre o PDU, prosseguindo ele informa as novas datas. Dia 06/09 é o
limite para a entrega da planilha preenchida com as informações atuais com relação aos
indicadores, após a entrega haverá uma reunião para avaliar os dados e construção do novo
PDU. 3. PROPOSIÇÕES. Não há. 4. APROVAÇÃO DA ATA DA 07ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DE 11/07/2019. A secretaria executiva informou que a ata da 7ª Reunião
Ordinária de 11/07/2019 foi enviada aos conselheiros por e-mail e não houve sugestão de
modificações ou alterações nos textos, sendo assim os conselheiros deliberaram aprovar a Ata
supracitada. 5. ORDEM DO DIA. 5.1. Aprovação da Resolução AD REFERENDUM n.
Campus Universitário de Tucuruí - UFPA
Rodovia BR 422 km 13 – Canteiro de Obras UHE
CEP: 68464-000 Tucuruí/Pa
www.camtuc.ufpa.br
tucurui@ufpa.br

s.n.

3

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

052/2019 e do Plano de Processo Seletivo Simplificado para professor substituto do
Campus Universitário de Tucuruí. Tema: Circuitos Elétricos. Relator: Otávio Noura.
Pollyanna diz que será colocada para aprovação tanto o Ad Referenum quanto o parecer e
apresentou o parecer e explicou que solicitação decorre da prorrogação do afastamento do
professor Andrey Ramos Vieira para doutoramento. Compõe o processo Ad Referendum
nº006/2019 – FEE, Ad Referendum nº 052/2019- CAMTUC, Plano de Concurso de Processo
Simplificado para Contratação de Professor Substituto na Área de Circuitos Elétricos. O
Presidente do Conselho colocou em votação e foi aprovado por unanimidade o Plano de
Concurso Simplificado. 5.2. Aprovação da Resolução AD REFERENDUM n. 044/2019 e
Homologação do resultado do concurso para professor substituto da Faculdade de
Engenharia Sanitária e Ambiental, tema: Cálculo para engenharia, estruturas e
materiais de construção civil. Relator: Otávio Noura. A Secretária Executiva do Campus
apresentou o parecer referente à homologação do resultado do concurso para professor
substituto, tema: Cálculo para engenharia, estruturas e materiais de construção civil. A câmara
analisou os documentos e dispôs que o concurso foi conduzido de acordo com o que dispõe a
Resolução nº 4.959/2017 do CONSEPE em cada uma de suas provas (escrita e didática).
Desta forma, após a definição das pontuações nestas avaliações, a comissão examinadora
apresentou o Resultado referente à primeira etapa deste processo seletivo conforme
discriminado abaixo:
Nome do candidato

Nota da
Prova
Escrita

Nota da Prova
Didática

Nota
Final

Conceito

Resultado

Francisco de Souza
Salgado Neto

8,43

9,17

8,80

BOM

APROVADO

O candidato recebeu conceito BOM recebendo pontuação de 8,80 pontos sendo acima
do necessário que é de 7 (sete) pontos, sendo assim o mesmo foi aprovado. A Câmara
apreciou os documentos apresentados no processo e emitiu parecer favorável à homologação
do Resultado do concurso. Após o presidente do conselho perguntou se todos estavam de
acordo com o resultado do concurso e por unanimidade acompanharam o parecer da câmara.
5.3. Aprovação dos ajustes nos planos individuais de trabalhos dos docentes referentes
ao 1º semestre e ajustes 2019. Relatora: Grazielle Tigre. Pollyanna Veiga apresenta o parecer
nº 18/2019 – CAEG que tem como justificativa a necessidade de concluir os trâmites no
sistema de Planejamento de Atividades Docentes – SIPLAD. No primeiro semestre todos os
professores tiveram seus PIT’s fechados, com exceção do professor Raphael Teixeira que
ficou com 27h semanais devido ao seu retorno do afastamento para doutorado que se deu em
19/04/2019, ou seja, com o semestre em andamento. Por tanto a carga horária do docente que
estava cadastrada em seu PIT, foi alterada para 27h que corresponde à carga horaria
proporcional ao período de atividades acadêmicas com a inclusão de 6h de envolvimento em
projeto, deste modo não há mais inconsistências nos planos acadêmicos referentes ai 1º
semestre. Não houve discussão, e então o coordenador do campus colocou em votação, e o
ponto de pauta foi aprovado. 5.4. Aprovação da Resolução AD REFENDUM n. 051/2019 e
do Projeto de Monitoria intitulado “Estímulo ao estudo de materiais e processos de
fabricação através de projetos relacionados a Usinagem e Soldagem”. Relatora: Rosinete
Silva Macedo. 5.5. Aprovação da Resolução AD REFERENDUM n. 047/2019 e do
1.1.
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Projeto de Monitoria intitulado “Projeto de Monitoria nas Áreas de Materiais de
Construção Civil da Faculdade de Engenharia Civil”. Relatora: Rosinete Silva Macedo.
5.6. Aprovação da Resolução AD REFERENDUM n. 046/2019 e do Projeto de Monitoria
intitulado “Aplicação de Práticas Pedagógicas Criativas e Inovadoras Associadas à
Qualificação Técnico-Profissional de Discentes Monitores para Atuação nos
Laboratórios de Química do Campus Universitário de Tucuruí”. Relator: Otávio Noura.
5.7. Aprovação da Resolução AD REFERENDUM n. 049/2019 e do Projeto de Monitoria
intitulado “Elaboração de material didático e acompanhamento dos alunos calouros nas
disciplinas de Cálculo”. Relator: Otávio Noura. O presidente do conselho solicitou que os
pontos de pauta referentes aos projetos e seus respectivos ad referendum para submissão do
PGRAD MONITORIA – EDITAL PROEG Nº 04/2019 fossem aprovados em bloco, e os
conselheiros aprovaram a sugestão. Em seguida o conselheiro Wassim colocou os projetos em
votação e todos foram aprovados. 5.8. Aprovação da Resolução AD REFERENDUM n.
054/2019 e Prorrogação de afastamento do Técnico Administrativo Charles Nay Nobre
Cavalcante. Relator: Douglas Neves. A secretária executiva do Campus apresentou a
Resolução Ad Referendum n° 54/2019 que homologa a aprovação do pedido de prorrogação
do afastamento do Técnico Administrativo Charles Nay Nobre Cavalcante por um período de
6 (seis) meses a contar do dia 15 de agosto de 2019. Após o coordenador do campus indagou
se todos estavam de acordo e os conselheiros aprovaram o ad e a prorrogação. 5.9.
Convalidação da Homologação do 1º ciclo de estágio probatório do docente Washington
César Braga de Souza. A secretária executiva do CAMTUC apresentou o processo que trata
da convalidação do 1º ciclo de estágio probatório do docente Washington César Braga de
Souza. Afirmou que se trata de convalidação, pois já havia passado do prazo para aprovação.
Em seguida o professor Wassim perguntou se todos estavam de acordo e os conselheiros
aprovaram a convalidação. 5.10. Aprovação da Resolução AD REFERENDUM n.
043/2019 que Homologa as inscrições do concurso para o preenchimento de vaga de
professor Adjunto A, Edital nº 117/2019-PROGEP/UFPA, para o Campus Universitário
de Tucuruí. Tema: Materiais e Processos de Fabricação. O professor Wassim Raja
solicitou a aprovação do Ad Referendem nº043/2019 referente à homologação das inscrições
do concurso para o preenchimento de vaga de professor Adjunto A, Edital nº 117/2018PROGEP/UFPA. Após a apresentação abriu a sessão para votação, no qual os conselheiros
aprovaram por unanimidade o Ad Referendum. 5.11. Aprovação da Resolução AD
REFERENDUM n. 045/2019 Homologa a aprovação do Plano de Processo Seletivo para
professor Adjunto A Campus Universitário de Tucuruí. Tema: Construção Civil e Meio
Ambiente da Faculdade de Engenharia Civil - FEC. O professor Wassim Raja solicitou a
aprovação do Ad Referendum nº045/2019 referente à aprovação do plano de concurso acima.
Após a apresentação abriu a sessão para votação, no qual os conselheiros aprovaram por
unanimidade o Ad Referendum. 5.12. Aprovação da Resolução AD REFERENDUM n.
053/2019 Homologa o resultado final e encerramento do concurso para o preenchimento
de vaga de professor substituto do processo seletivo, Edital nº 64/2019-PROGEP/UFPA,
para o Campus Universitário de Tucuruí. Tema: Engenharia Sanitária e Ambiental,
Administração e Economia para Engenheiros. O coordenador do Campus solicitou a
aprovação do Ad Referendum nº 053/2019 referente à homologação do concurso acima
citado. Após abriu-se a sessão para votação, no qual os conselheiros aprovaram por
unanimidade o Ad Referendum. 5.13. Aprovação da Resolução AD REFERENDUM n.
055/2019 que Homologa as inscrições do processo seletivo simplificado, Edital nº
219/2019, para o Campus Universitário de Tucuruí. Tema: Materiais e Processos de
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Fabricação. O professor Wassim Raja solicitou a aprovação do Ad Referendum nº045/2019
referente à homologação das inscrições do processo seletivo acima citado. Após a
apresentação abriu a sessão para votação, no qual os conselheiros aprovaram por unanimidade
o Ad Referendum. 6. 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 16:00h. A reunião foi gravada em vídeo. E, para constar, será lavrada
a presente Ata, que após aprovada, vai assinada pelo Presidente do Conselho, e por mim,
Pollyanna Cristina Lima Veiga, Secretária Executiva do Campus Universitário de Tucuruí, e
demais conselheiros presentes.
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