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Ao vigésimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às nove horas,
reuniu-se o Conselho do Campus Universitário de Tucuruí – CAMTUC, convocado por
meio do Ofício Circular Nº 104/2019/SE/CAMTUC/UFPA, com a presença dos/as
senhores/as conselheiros/as: Professor Wassim Raja El Banna – Coordenador do
CAMTUC e Presidente do Conselho; Professora Viviane Almeida dos Santos – ViceCoordenadora do CAMTUC; Diego Dias – Coordenador de Planejamento, Gestão e
Avaliação; Professor Otávio Noura Teixeira – Diretor da FECOMP; Professor Caio
Carvalho Moreira – Representante docente da FECOMP, Professor Leopoldo Pacheco
Bastos – Diretor da FEM; Professora Vanessa Conceição dos Santos – Representante
Suplente da Diretora da FAESA; Professor César Juan Alarcón Llacctarímay –
Representante Docente da FAESA; Professora Grazielle Tigre de Souza – Representante
Suplente do Diretor da FEC; Professora Fernanda Pereira Gouveia – Representante
Docente da FEC; Professor Rafael Suzuki Bayma – Diretor da FEE; Marta Macedo Matos
de Araújo – Representante Técnico Administrativo; Wiviam de Figueiredo Góes –
Representante Técnico Administrativo; Hélder da Silva Ribeiro – Representante
Suplente Técnico Administrativo; Emilda Oliveira de Sousa – Representante Discente;
Registrou-se ainda a presença dos/as participantes: Sec. Executiva Pollyanna Cristina
Lima Veiga, Professor Davi Barbosa Costa da Silva, Brenda Rayse Alves Pereira, Mirella
Bastos Sampaio Rodrigues. Ausência justificada: Luiz Fernando Pereira da Silva.
Ausência não justificada: Douglas Neves Garcia, Ezequiel de Andrade Belo, Cleison
Daniel Silva, Aarão Ferreira Lima Neto, Bruno Merlim. 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. Após o tempo regimental, a
reunião foi iniciada. O prof. Wassim saudou todos e todas, declarou aberta a sessão. 2.
COMUNICAÇÕES. 2.1. A servidora Marta relembra a data de realização da Jornada de
Extensão, Ensino e Pesquisa, que ocorrerá nos dias 01 a 04/10, e solicita o apoio dos
professores e das Faculdades para que os alunos e as alunas participem do evento, em
especial os calouros, para que conheçam os trabalhos de projeto de extensão e de
iniciação científica. Ainda informa que serão 44 projetos apresentados, os quais serão
todos avaliados, pois no final do ano, alguns serão submetidos a um congresso
estadual. 2.2. A servidora Wiviam informa que os professores e Faculdades terão até
dia 27/09 para enviar, através do e-mail institucional da Assistência Estudantil, a lista
de materiais que serão inseridos no edital do Kit Acadêmico, o qual é um projeto da
assistência estudantil que oferece incentivo financeiro de até R$2.500,00 aos alunos
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para aquisição de material didático e pedagógico relacionado ao curso. Ainda enfatiza
a necessidade do envio o mais rápido possível, e que incluam os modelos de
notebooks na lista para o Kit. 2.3. O professor Wassim fala sobre a pauta da reunião do
CONSUN, em que foi discutido sobre o projeto “Future-se”, o qual foi rejeitado de
forma unânime. E na mesma reunião foi anunciado que irá ocorrer uma paralização
nacional de todas IES Federais nos dias 2 e 3 de outubro. O professor Wassim pede
para que haja conscientização quanto à paralisação e que aproveite o ensejo para que
haja participação discente no SIEPE. Ainda informa que o Diego juntamente com a
Psicóloga Aida, estão na organização das aulas de dança todas as sextas feiras e frisa a
importância da participação dos/as servidores/as, como forma de promover lazer
entre os mesmos. Diz ainda que esta uma solicitação junto à PROGEP, para que
possamos ter atividade voltadas a saúde e qualidade de vida, assim conseguimos o
valor financeiro para que as aulas possam ser gratuita para servidores e familiares.
Ainda com a palavra, o professor Wassim informa à visita da imagem peregrina de
Nossa Senhora de Nazaré, estará no Campus, às 10h e haverá uma celebração. A
Wivian ainda diz que precisa de voluntários para os preparativos da decoração. O
professor Wassim alude sobre o decreto para afastamento, conforme informações
levantadas na PROGEP acontecerão da seguinte forma: para afastamento acima de 30
dias, o vencimento básico conforme entendimento da Lei 12.772/2012, é o salário
base mais a titulação, assim FGs, CDs e outras gratificação ou auxílios não fazem jus ao
vencimento básico. Quanto à prorrogação de afastamento para os que já estão
afastados e/ou que pedirão afastamento, não haverá mais prorrogação do prazo, já
que esta era uma prática interna da PROGEP/UFPA, a exceção para prorrogação se
dará somente se o/a servidor/a não tenha pedido o valor total do afastamento. Ex:
solicitou 2 anos de afastamento para doutorado, não conseguiu concluir, então poderá
solicitar mais 2, o que resultará em 4 anos que é o período de afastamento para
doutorado, fora esta possibilidade o que haverá é a licença capacitação de 3 meses
para os que já possuem este direito, pede então para que esta divulgação seja
informada nas Faculdades. Sobre a extinção dos FGs, há expectativas de que a Justiça
determine o retorno e quanto ao período que o/a servidor/a não recebeu, será
restituído de forma precatória. 2.4 A professora Viviane inicia as suas comunicações
informando sobre a criação da agenda no Gmail, para que possamos agendar os
eventos do Campus e ter conhecimento das programações do NDAE, para que
possamos participar e também não ter conflito de horários, locais e instrumentos
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necessário ao evento. 2.5 O professor Wassim avisa que já está em exercício no
Campus a arquivista Ana Roberta e diz que em breve haverá uma oficina sobre gestão
documental que acontecerá no dia 07/10 às 16h no auditório. Após isso relembrou
quanto à reunião para tratar do PDU, de que não houve participação dos integrantes, a
não ser da professora Etiene, solicita novamente o envio da planilha preenchida e que
a reunião aconteça no dia 25/10 às 9h. 3. PROPOSIÇÕES. Não há. 4. APROVAÇÃO DA
ATA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 26/08/2019 DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DE 29/04/2019 E DA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 26/08/2019. A secretária
executiva informou que todas as atas citadas foram enviadas aos conselheiros e as
conselheiras por e-mail, e não houve sugestão de modificações ou alterações nos
textos, sendo assim foi deliberado pela aprovação das Atas supracitadas. 5. ORDEM
DO DIA. 5.1. Aprovação da Homologação e Encerramento do Processo Seletivo para
professor substituto da Faculdade de Engenharia Ambiental. Tema: Engenharia
Sanitária e Ambiental, Administração e Economia para Engenheiros. Relatora: Ana
Rosa Pinheiro. A Secretária Executiva do Campus apresentou o parecer referente à
homologação do resultado do concurso para professor substituto, Tema: Engenharia
Sanitária e Ambiental, Administração e Economia para Engenheiros. PARECER E VOTO
DO RELATOR. Considerando: 1) que o Plano de Com|Ecurso referente ao PSS Tema:
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA PARA
ENGENHEIROS foram previamente aprovado pelo Parecer Nº 03/2019/CAEG; 2) que o
referido Plano passou por aprovação unânime do Conselho do Campus conforme Ata
da 3ª Reunião Ordinária do Conselho do Campus de Tucuruí; 3) que o referido PSS
passou pelas etapas do Edital Nº 64/2019; 4) que o processo transcorreu em
conformidade com os requisitos estabelecidos na Resolução Nº 5.087/2018-PROPLAN;
e 5) que a homologação ocorreu via AD REFERENDUM Nº 053/2019-CAMTUC e cuja
documentação em anexo está de acordo com o exigido para esta modalidade de
seleção, a câmara emite parecer favorável à aprovação do resultado final e
encerramento do concurso para preenchimento de vaga de professor substituto no
processo seletivo da faculdade de engenharia sanitária e ambiental. Tema: Engenharia
Sanitária e Ambiental, Administração e Economia para Engenheiros. Em seguida o
Professor Wassim Raja colocou em votação a aprovação do plano de concurso, o qual é
aprovado por unanimidade. 5.2. Aprovação da Resolução Ad Referendum n° 058/2019 e

do resultado final do concurso para Professor de Magistério Superior da Faculdade
de Engenharia Mecânica. Tema: Mecânica dos Sólidos e Sistemas Mecânicos
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Aplicados. Relator: Raphael Barros. A Secretária Executiva do Campus apresentou o
parecer referente à homologação do resultado do concurso para professor de
Magistério Superior, Tema: Mecânica dos Sólidos e Sistemas Mecânicos Aplicados. A
câmara analisou os documentos e dispôs que o concurso foi conduzido de acordo com
o que dispõe o Edital nº 117/2019 – PROGEP. Desta forma, após a definição das
pontuações nestas avaliações, a comissão examinadora apresentou os resultados
referentes às etapas deste processo seletivo conforme discriminado abaixo:
NOME

SITUAÇÃO
Nota Final

Conceito

Resultado

8,8

BOM

Aprovado

Francisco Jarmeson Silva Bandeira
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O candidato recebeu conceito BOM recebendo pontuação de 8,8 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/todas estavam de acordo com o resultado do concurso e aprovação do AD
Referendum, e por unanimidade acompanharam o parecer da câmara. 5.3 Aprovação
da Resolução Ad Referendum n. 059/2019 e do resultado final do concurso para
Professor Substituto Superior da Faculdade de Engenharia Mecânica. Tema:
Materiais e Processos de Fabricação. Relator: Raphael Barros. A Secretária Executiva
do Campus apresentou o parecer referente à homologação do resultado do concurso
para professor Substituto Superior, tema: Materiais e Processos de Fabricação. A
câmara analisou os documentos e dispôs que o concurso foi conduzido de acordo com
o que dispõe o Edital nº 219/2019 – PROGEP. Desta forma, após a definição das
pontuações nestas avaliações, a comissão examinadora apresentou os resultados
referentes às etapas deste processo seletivo conforme discriminado abaixo:
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Nota Final

Conceito

Emilene Pinto Benchimol

5,7

REG

Erika Cristina de Melo Lopes

5,0

REG

Resultado
NÃO
APROVADA
NÃO
APROVADA

As candidatas receberam conceitos REGULAR recebendo pontuação de 5,7 e 5,0
pontos sendo abaixo do necessário que é de 7 (sete) pontos, sendo assim não
houveram aprovadas. 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/todas estavam de acordo com a aprovação do
resultado do concurso e do Ad Referendum, e por unanimidade foi aprovado. 5.4.
Aprovação da Resolução Ad Referendum n. 057/2019, Homologação do resultado
final e Encerramento do Concurso para Professor Adjunto da Faculdade de
Engenharia Mecânica. Tema: Materiais e Processos de Fabricação. Relator: Grazielle
Tigre. A Secretária Executiva do Campus apresentou o parecer referente à
homologação do resultado do concurso para professor Adjunto, Tema: Materiais e
Processos de Fabricação. A câmara analisou os documentos e dispôs que o concurso
foi conduzido de acordo com o que dispõe o Edital nº 117/2019 - PROGEP. Desta
forma, após a definição das pontuações nestas avaliações, a comissão examinadora
apresentou os resultados referentes às etapas deste processo seletivo conforme
discriminado abaixo:
NOME
WALBER ALEXANDRE DO NASCIMENTO

NOTA FINAL

SITUAÇÃO

9,3

APROVADO
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9,0

APROVADO

Os candidatos receberam conceito EXCELENTE recebendo pontuação de 9,3 e 9,0
pontos sendo acima do necessário que é de 7 (sete) pontos, sendo assim os mesmos
foram aprovados. 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/todas estavam de acordo com a aprovação do
resultado do concurso e do Ad Referendum, e por unanimidade foi aprovado. 5.5.
Aprovação dos PIT’s individuais dos docentes, referente ao segundo semestre de
2019. Relator: Walter dos Santos. A servidora Pollyanna Veiga, realizando a leitura do
parecer, diz: tendo em vista a necessidade de concluir os trâmites no Sistema de
Planejamento das Atividades Docentes - SISPLAD, referentes ao preenchimento dos
Planos Individuais de Trabalhos dos Docentes das Faculdades do Campus Universitário
de Tucuruí. A maioria dos professores fecharam seus PITs com 40h semanais como
enfatiza a Resolução 4.074/2010 – CONSEPE/UFPA, com exceção dos docentes
relacionados no quadro abaixo:
Nome

Carga Horária

Karyme do S. de Souza Vilhena

18 h

Marco José de Sousa

32h

Marcos Túlio Amaris Gonzales

32h

Descrição da Inconsistência
Falta portaria do projeto
“Aplicação de resíduo siderúrgico
como adsorvente alternativo de
corantes usados na indústria
têxtil” e Portaria de vice- direção
do Programa de Mestrado em
Engenharia de Barragem e Gestão
Ambiental (CH 22h).
Falta portaria do projeto
“Desenvolvimento de simuladores
web usando html 5 para auxílio no
ensino da disciplina de eletrônica”
(CH 8h).
Falta portaria do projeto “Travel
Behavior modeling on urban bus
systems using stochastic” (CH 8h).
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Renato Luz Cavalcante

28h

Washington Braga

33h

Yarnel de Oliveira Campos

31h

Ayrton José Taveira de Souza Oliveira

28h

Falta portaria da Câmara e do
projeto “Minicurso de ensino para
atividades do laboratório de
hardware” (CH 12h).
Falta portaria do projeto “Análise
do sinal eletromagnético em
ambiente indoor utilizando
método FDTD 2D com composição
de modos na faixa UHF” (CH 7h).
Falta portaria de coordenação de
laboratórios – FAESA (7h)
Carga horária proporcional

Álvaro César dos Santos Oliveira

24h

Carga horária proporcional

20h

Falta portaria de projetos: “Curso
de nivelamento em física e
matemática” e “Análise do sinal
eletromagnético em ambiente
indoor utilizando o método FDTD
2D com composição de modos na
faixa UHF” (20h)

Bruno Wallacy Martins Lima

DOCENTES NÃO VINCULADOS AO PLANO
Docente com contrato encerrado
André Felipe Souza da Cruz
de substituição.
Docente com contrato encerrado
Marcus Vinicius Pereira de Freitas
de substituição.
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Pelo exposto, a câmara analisou e emitiu parecer favorável à aprovação dos
Planos Individuais referentes ao 2º semestre de 2019 e encaminha ao Conselho da
Unidade para as devidas deliberações. O professor Wassim, abriu para discussão e
votação, não havendo discussão, foi aprovado por unanimidade. 5.6. Aprovação do
Projeto de Monitoria intitulado “Monitoria Para o Laboratório de Motores da
Faculdade de Engenharia Mecânica” coordenado pelo professor Maciel da Costa
Furtado, sem alocação de carga horária. Relatora: Rosinete Silva. Pollyanna Veiga
apresenta o parecer nº 28/2019 – CAEG, considerando que o projeto de monitoria foi
1.1.
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previamente aprovado por ata de aprovação de AD. Referendum nº 006/2019 emitida
pela subunidade do referido Projeto e que a documentação em anexo está de acordo
com o exigido pelo edital PGRAD MONITORIA - EDITAL PROEG Nº04/2019 a câmara
emite o parecer favorável à aprovação do projeto sem alocação de carga horária, por
um período de 5 meses, não houve discussão, e então o Coordenador do Campus
colocou em votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.7. Aprovação do Projeto de
Monitoria intitulado “Monitoria Acadêmica para Aprendizagem das Disciplinas de
Fenômenos de Transportes do CAMTUC” da Faculdade de Engenharia Mecânica,
coordenado pelo professor Leopoldo Pacheco Bastos, sem alocação de carga horária.
Relatora: Rosinete Silva. Pollyanna Veiga apresenta o parecer nº 29/2019 – CAEG,
considerando que o Projeto de monitoria foi previamente aprovado por ata de
aprovação de AD. Referendum nº 005/2019 emitida pela subunidade do referido
projeto e que a documentação em anexo está de acordo com o exigido pelo edital
PGRAD MONITORIA - EDITAL PROEG Nº04/2019 a câmara emite parecer favorável à
aprovação do projeto sem alocação de carga horária, por um período de 5 meses, não
houve discussão, e então o Coordenador do Campus colocou em votação, e o ponto de
pauta foi aprovado por unanimidade. 5.8. Aprovação do Projeto de Ensino intitulado
“Minicurso de Ensino para Atividades do Laboratório de Hardware”, coordenado
pelo professor Renato Luz Cavalcante, com período de vigência de 09/2019 a
08/2020 e alocação de carga de carga horária de 10h. Relator: Grazielle Tigre.
Pollyanna Veiga apresenta o parecer nº 26/2019 – CAEG, a proposta atende as
exigências da resolução nº 4.918/2017 do CONSEPE, que estabelece as normas para a
concessão de carga horaria docente para o desenvolvimento de projetos. Após
apreciar os documentos a câmara emite o parecer favorável à aprovação do projeto de
ensino com locação de 10h de carga horária, e então o Coordenador do Campus
colocou em votação, e o ponto de pauta foi aprovado por unanimidade. 5.9 Aprovação
da indicação da Comissão Examinadora para Progressão Funcional do docente Caio
Carvalho Moreira de Assistente Classe A - Nível I para Assistente Classe A - Nível II,
com período de vigência de 05/10/2017 a 05/10/2019. Relator: Raynner Menezes. A
servidora Pollyanna faz a leitura do parecer em que o docente Caio Carvalho solicita
concessão de progressão funcional, para Classe A – Assistente nível II, por ter
cumprido o interstício de 24 meses, 05/10/2017 a 05/10/2019. Considerando o que
dispõe o inciso II do parágrafo 4º do art. 14 da Resolução n. 4.644-Consepe, os
membros indicados – Prof. Dr. Bruno Merlin (Adjunto IV), Prof. Dr. Heleno Fulber
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(Adjunto C IV), Prof. Dr. Karlo Queiroz da Costa (Associado D II), como titulares e Prof.
Dr. Arão Ferreira Lima Neto (Adjunto C IV) como suplente – atendem aos requisitos. A
câmara emite parecer favorável e indica como presidente da banca o docente Bruno
Merlin. O presidente do Conselho pergunta se todos e todas estão de acordo com a
indicação, que foi aprovada por unanimidade. 5.10 Aprovação da indicação da
Comissão Examinadora para promoção funcional do docente Marco José de Souza de
Adjunto Classe A - Nível II para Adjunto Classe C - Nível I, com período de vigência de
08/2017 a 08/2019. Relator: Raynner Menezes. A secretária executiva leu o parecer
em que o docente Marco José de Souza, Docente na Classe A – Adjunto nível II, solicita
concessão de promoção funcional, para a Classe C – Adjunto nível I por ter cumprido o
interstício de 24 meses, maio de 2017 a maio de 2019, considerando o que dispõe o
inciso II do parágrafo 4º do art. 14 da Resolução n. 4.644-Consepe, os membros
indicados – Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima Neto (Adjunto C IV), André Luiz Amarante
Mesquita (Titular), Prof. Dr. Heleno Fulber (Adjunto C IV) como titulares e Profa. Dra.
Karyme do Socorro de Souza Vilhena (Adjunto IV) como suplente, os/a indicados/a
atendem aos requisitos, a câmara emite parecer favorável e indica com presidente da
comissão o Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima Neto. O professor Wassim pergunta se há
concordância com o parecer da câmara, todos e todas aprovaram por unanimidade.
5.11. Aprovação de Indicação da Comissão Examinadora para Progressão Funcional
do Docente Adonney Allan de Oliveira Veras de Adjunto Classe A - nível I para
Adjunto Classe A - nível II, com período de Vigência de 19/12/2017 a 19/12/2019.
Relator: Douglas Neves. A Pollyanna Veiga realizou a leitura do parecer que o docente
Adonney Allan de Oliveira Veras, ocupante de cargo na Carreira de Magistério Superior
Classe A – Adjunto A nível 1, solicita concessão de progressão funcional, para a Classe
A – Adjunto A nível 2 por ter cumprido o interstício de 24 meses, a saber, de
19/12/2017 a 19/12/2019, Considerando o disposto no Art. 14 da Resolução n°
4.644/2016 do CONSEPE, os membros indicados são: Prof. Dr. Karlo Queiroz da Costa
(Associado) – Titular; Prof. Dr. Heleno Fülber (Adjunto IV) – Titular; Prof. Dr. Bruno
Merlin (Adjunto IV) – Titular; Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima Neto (Adjunto IV) –
Suplente. A câmara emite parecer favorável e indica como presidente o Prof. Dr. Karlo
Queiroz. De posse da palavra o professor Wassim pergunta se há consenso na
indicação, a indicação foi aprovada por unanimidade. 5.12 Aprovação de Indicação da
Comissão Examinadora para Progressão Funcional da Docente Viviane Almeida dos
Santos de Adjunto Classe C - Nível I para Adjunto Classe C - Nível II, com período de
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Vigência de 27/12/2017 a 27/12/2019. Relator: Douglas Neves. Realizando a leitura do
parecer, Pollyanna Cristina, diz que a docente Viviane solicita concessão de progressão
funcional, para a Classe C – Adjunto nível II por ter cumprido o interstício de 24 meses,
a saber, de 27/12/2017 a 27/12/2019. A direção da Faculdade de Engenharia da
Computação – FECOMP indica os membros da comissão de avaliação: Prof. Dr. Karlo
Queiroz da Costa (Associado) – Titular; Prof. Dr. Heleno Fülber (Adjunto IV) – Titular;
Prof. Dr. Bruno Merlin (Adjunto IV) – Titular; Aarão Ferreira Lima Neto (Adjunto IV) –
Suplente. A câmara emite parecer favorável a Banca indicada e como presidente o
professor Karlo Queiroz para Avaliação de progressão da servidora da Classe C –
Adjunto nível I para a Classe C – Adjunto nível II. De posse da palavra o professor
Wassim pergunta se há objeção referente ao assunto apreciado, não havendo, foi
aprovado por unanimidade. 5.13. Aprovação de Indicação da Comissão Examinadora
para Progressão Funcional da Docente Etiene Elayne Meireles da Rocha de Adjunto A
- Nível I para Adjunto A - Nível II, com período de Vigência de 04/2017 a 04/2019.
Relator: Caio Carvalho. Realizando a leitura do parece, a secretária executiva diz que a
docente solicita concessão de progressão funcional, para a Classe A – Adjunto nível II
por ter cumprido o interstício de 24 meses, a saber, de ABRIL/2017 a ABRIL/2019.
Considerando o que dispõe o inciso I do parágrafo 4º do Art. 14 da Resolução
n°4.644/2016 do CONSEPE, os membros abaixo indicados atendem aos requisitos:
Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima Neto (Adjunto IV) – Presidente; Prof. Dr. André Luiz
Amarante Mesquita (Titular) – Membro; Prof. Dr. Heleno Fulber (Associado I) Membro; Prof. Dra. Karyme do Socorro de Sousa Vilhena (Associado I) – Suplente; A
câmara emite parecer favorável à indicação da comissão examinadora. O presidente
do Conselho indaga se todos/todas estão de acordo. A indicação foi aprovada por
unanimidade. 5.14. Homologação e Convalidação de Estágio Probatório do Servidor
Leopoldo Pacheco Bastos. Relator: Caio Carvalho. Lendo o parecer, a servidora
Pollyanna, diz: O processo de avaliação de desempenho em estágio probatório do
servidor Leopoldo Pacheco Bastos, ocupante do cargo de Professor do Magistério
Superior, período de 20/01/2017 a 20/01/2020 foi realizado dentro do prazo
determinado. A comissão de avaliação foi instituída através da Portaria nº 108 de 14
de agosto de 2019 – Coordenação Geral - CAMTUC. A comissão de avaliação reuniu-se
em 26/08/2019 quando de fato ocorreu a avaliação do servidor dando como resultado
a aprovação do servidor com o conceito EXCELENTE. Observado o disposto no
parágrafo 1º do Art. 20, da Lei 8.112/1990 e no Art. 33 da Resolução N. 1.439, de
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22/09/2016 - CONSAD, a homologação do resultado da avaliação deverá ser realizada
pelo dirigente máximo da unidade de lotação do servidor. A câmara emitiu parecer
favorável. O professor Wassim questiona se há concordância para a homologação e
convalidação , os/as conselheiros/as aprovaram a homologação e convalidação do
estágio probatório. 5.15. Homologação e Convalidação de Estágio Probatório do
Servidor Maciel da Costa Furtado. Relator: Raynner Menezes. Realizando a leitura do
parecer, Pollyanna Cristina, diz: o processo trata da avaliação de estágio probatório do
servidor Maciel da Costa Furtado, ocupante do cargo de Professor do Magistério
Superior. O período de avaliação é de 20/01/2017 a 20/01/2020. A portaria de
nomeação da comissão foi emitida em 14 de agosto de 2019 e a avaliação do servidor
foi realizada em 28 de agosto de 2019 tendo como resultado o conceito EXCELENTE.
Observado o disposto no parágrafo 1º do Art. 20, da Lei 8.112/1990 e Art. 33 da
Resolução N. 1.327/2011-CONSAD/UFPA, a homologação do resultado da avaliação
deverá ser realizada pelo dirigente máximo da unidade de lotação do servidor. A
câmara emite parecer favorável. De posse da palavra, o coordenador do CAMTUC,
pergunta se todos/todas concordam, a homologação e convalidação foram aprovadas
por unanimidade. 5.16 Homologação de Estágio Probatório da Servidora Marta
Macedo Matos de Araújo. Relator: Raynner Menezes. Lendo o parecer, Pollyanna
Cristina, diz: o processo trata da avaliação de estágio probatório da servidora Marta
Macedo Matos de Araújo, ocupante do cargo de Pedagoga. O período de avaliação é
de 01/02/2017 a 01/02/2020. A portaria de nomeação da comissão foi emitida em 31
de julho de 2019 e a avaliação do servidor foi realizada em 09 de agosto de 2019 tendo
como resultado o conceito EXCELENTE. Observado o disposto no parágrafo 1º do Art.
20, da Lei 8.112/1990 e Art. 33 da Resolução N. 1.327/2011-CONSAD/UFPA, a
homologação do resultado da avaliação deverá ser realizada pelo dirigente máximo da
unidade de lotação do servidor. A câmara emitiu parecer favorável. Com a palavra, o
professor Wassim, questiona se todos estão de acordo com a homologação, não
havendo contrários, a homologação do estágio foi aprovada por unanimidade. 5.17.
Homologação do 1° Ciclo de Estágio Probatório da Servidora Wivian de Figueiredo
Góes Ferreira. A secretária executiva do Campus, informa que a avalição do 1º ciclo foi
realizado entre a servidora e a chefia imediata, a servidora foi aprovada no 1º ciclo. De
posse da palavra o Professor Wassim pergunta se todos/todas são favoráveis à
homologação, não havendo contrários, foi aprovada por unanimidade a homologação
do 1º ciclo. 5.18. Homologação e Convalidação do 2° Ciclo de Estágio Probatório do
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Servidor Adonney Allan de Oliveira Veras. A secretária executiva do Campus, informa
que a avalição do 2º ciclo foi realizado entre o servidor e a chefia imediata, o servidor
foi aprovado no 2º ciclo. De posse da palavra o Professor Wassim pergunta se
todos/todas são favoráveis à homologação e convalidação, não havendo contrários, foi
aprovado por unanimidade. 5.19. Homologação do 2° Ciclo de Estágio Probatório do
Servidor Marlon Braga dos Santos. A secretária executiva do Campus informa que a
avalição do 2º ciclo foi realizado entre o servidor e a chefia imediata, o servidor foi
aprovado no 2º ciclo. De posse da palavra o Professor Wassim pergunta se todos/todas
são favoráveis à homologação, não havendo contrários, foi aprovado por unanimidade
a homologação. 5.20. Aprovação do processo de remoção, com permuta, do servidor
Helder da Silva Ribeiro. Relator: Caio Carvalho. Realizando a leitura do parecer, a
servidora Pollyanna, diz: O ofício circular nº 103/2019/SE/CAMTUC/UFPA de 13 de
setembro de 2019 encaminha a documentação para análise e parecer da Câmara sobre
permuta entre servidores do cargo técnico de Tecnologia da Informação, contendo o
requerimento de remoção do servidor Helder da Silva Ribeiro, ocupante do cargo de
Técnico de Tecnologia da Informação do Campus de Tucuruí da UFPA, para o Campus
de Belém da UFPA e o requerimento de remoção da servidora Carla Braga Diogo,
ocupante do cargo de Técnico de Tecnologia da Informação do Campus de Belém da
UFPA, para o Campus de Tucuruí da UFPA. Ambos requerimentos foram solicitados
pelos próprios servidores e autorizados por suas chefias imediatas. Observado o
disposto no art. 36, inciso II da lei 8.112/90, de acordo com o teor do processo, a
remoção do técnico Helder da Silva Ribeiro, para o Campus de Belém, é a pedido do
próprio servidor, a critério da administração, autorizado por sua chefia imediata. Notase ainda que a remoção será efetivada sem prejuízo para o Campus de Tucuruí, pois a
técnica Carla Braga Diogo, atualmente do Campus de Belém, será removida a pedido
da própria servidora, a critério da administração, para o Campus de Tucuruí. O
conselho do Campus Tucuruí deve apreciar e registrar a solicitação para dar
encaminhamento ao processo de remoção. A câmara emite parecer favorável. De
posse da palavra, o Coordenador do Campus, pergunta se todos/todas conselheiros/as
são favoráveis a permuta, não havendo objeção, a permuta foi aprovada por
unanimidade. Ainda com a palavra, o professor Wassim, agradece ao servidor Hélder
pelo desempenho das atividades executadas por ele. Com a palavra, o servidor Hélder
agradece ao Campus e diz que intencionaria continuar no Campus, pois é um bom
ambiente para se trabalhar, e que sua permuta se dá por questões familiares. 5.21.
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Aprovação da Coordenação Geral dos Laboratórios da FAESA para o docente Yarnel
de Oliveira Campos, com período de vigência de 07/2019 a 06/2020 e com alocação
de carga horária de 10h. Relator: Luan Pinheiro. Pollyanna Veiga apresenta o parecer
nº 58/2019 – CAALEN, tendo atendido ao que disciplina as normas no âmbito da UFPA
e CAMTUC, a câmara sugere que o conselho homologue e acate o docente para
exercer o respectivo cargo na FAESA, a câmara emite parecer favorável. O
Coordenador do Campus colocou em votação, e o ponto de pauta foi aprovado por
unanimidade. 5.22. Aprovação da Coordenação do Laboratório de Hidrologia,
Climatologia e Recursos Hídricos para o docente Yarnel de Oliveira Campos, com
período de vigência de 07/2019 a 06/2020 e sem alocação de carga horária. Relator:
Luan Pinheiro. Pollyanna Veiga apresenta o parecer nº 59/2019 – CAALEN, o processo
trata da nomeação do docente Yarnel de Oliveira Campos como coordenador do
laboratório de Hidrologia, Climatologia e Recursos Hídricos da FAESA sem alocação de
carga horária, a câmara emite parecer favorável. Não houve discussão, e então o
Coordenador do Campus colocou em votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.23.
Aprovação da Coordenação de Estágio para o docente Raynner Menezes Lopes, com
período de vigência de 07/2019 a 06/2020 e com alocação de carga horária de 10h.
Relator: Luan Pinheiro. Pollyanna Veiga apresenta o parecer nº 60/2019 – CAALEN, O
processo trata da nomeação do docente Raynner Menezes Lopes como coordenador
de Estágio da FAESA com alocação de carga horária de 10h. A câmara emite parecer
favorável. Não houve discussão, e então o Coordenador do Campus colocou em
votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.24. Aprovação da Coordenação do
Laboratório de Hidráulica para o docente Raynner Menezes Lopes como, com
período de vigência de 07/2019 a 06/2020 e sem alocação de carga horária. Relator:
Luan Pinheiro. Pollyanna Veiga apresenta o parecer nº 61/2019 – CAALEN, O processo
trata da nomeação do docente Raynner Menezes Lopes como coordenador do
Laboratório de Hidráulica da FAESA sem alocação de carga horária. A câmara emite
parecer favorável. Não houve discussão, e então o Coordenador do Campus colocou
em votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.25. Aprovação da Coordenação do
Laboratório de Microscopia e Coordenação do Laboratório de Gestão de Resíduos
para a docente Etiene Elayne Meireles da Rocha, com período de vigência de
07/2019 a 06/2020 e sem alocação de carga horária. Relator: Luan Pinheiro. Pollyanna
Veiga apresenta o parecer nº 62/2019 – CAALEN, O processo trata da nomeação da
docente Etiene Elayne Meireles da Rocha como coordenadora do Laboratório de
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Microscopia e do Laboratório de Gestão de Resíduos da FAESA sem alocação de carga
horária. A câmara emite parecer favorável. Não houve discussão, então o Coordenador
do Campus colocou em votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.26. Aprovação da
Coordenação do Laboratório de Geoprocessamento para o docente Francisco das
Chagas de Oliveira Cacela Filho, com período de vigência de 07/2019 a 06/2020 e
sem alocação de carga horária. Relator: Luan Pinheiro. Pollyanna Veiga apresenta o
parecer nº 63/2019 – CAALEN, o processo trata da nomeação do docente Francisco das
Chagas de Oliveira Cacela Filho como Coordenador do Laboratório de
Geoprocessamento da FAESA sem alocação de carga horária, a câmara emite parecer
favorável. Não houve discussão, e então o Coordenador do Campus colocou em
votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.27. Aprovação da Coordenação do
Laboratório de Tratamento de Águas Residuárias e do Laboratório de Controle e
Monitoramento da Qualidade da Água para a docente Vanessa Conceição dos
Santos, com período de vigência de 07/2019 a 06/2020 e sem alocação de carga
horária. Relator: Luan Pinheiro. Pollyanna Veiga apresenta o parecer nº 64/2019 –
CAALEN, o processo trata da nomeação da docente Vanessa Conceição dos Santos
como coordenadora do Laboratório de Tratamento de Águas Residuárias,
Coordenadora do Laboratório de Controle e Monitoramento da Qualidade da Água,
sem alocação de carga horária, a câmara emite parecer favorável. Não houve
discussão, então o Coordenador do Campus colocou em votação, e o ponto de pauta
foi aprovado. 5.28. Aprovação da Coordenação de Atividades Complementares e de
Extensão para a docente Vanessa Conceição dos Santos, com período de vigência de
07/2019 a 06/2020 e sem alocação de carga horária. Relator: Luan Pinheiro. Pollyanna
Veiga apresenta o parecer nº 64/2019 – CAALEN, o processo trata da nomeação da
docente Vanessa Conceição dos Santos como coordenadora de Atividades
Complementares e de Extensão da FAESA sem alocação de carga horária, a câmara
emite parecer favorável. Não houve discussão, e então o Coordenador do Campus
colocou em votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.29. Aprovação da
Coordenação do Laboratório de Meio Ambiente para a docente Aline Furtado
Louzada, com período de vigência de 07/2019 a 06/2020 e sem alocação de carga
horária. Relator: Luan Pinheiro. Pollyanna Veiga apresenta o parecer nº 65/2019 –
CAALEN, o processo trata da nomeação da docente Aline Furtado Louzada como
coordenadora do Laboratório de Meio Ambiente da FAESA sem alocação de carga
horária, a câmara emite parecer favorável. Não houve discussão, e então o
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Coordenador do Campus colocou em votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.30.
Aprovação da Coordenação de TCC para a docente Aline Furtado Louzada, com
período de vigência de 07/2019 a 06/2020 e sem alocação de carga horária. Relator:
Luan Pinheiro. Pollyanna Veiga apresenta o parecer nº 65/2019 – CAALEN, o processo
trata da nomeação da docente Aline Furtado Louzada como coordenadora de TCC, sem
alocação de carga horária, a câmara emite parecer favorável. Não houve discussão, e
então o Coordenador do Campus colocou em votação, e o ponto de pauta foi
aprovado. 5.31. Renovação de portaria de Coordenação do Laboratório de Química
da Docente Karyme do Socorro de Souza Vilhena com período de vigência de
09/2019 a 08/2020 e com alocação de carga horária de 9h. Relator: Douglas Neves.
Pollyanna Veiga apresenta o parecer nº 49/2019 – CAALEN, o processo trata da
renovação da portaria do cargo de coordenação do laboratório de química do CAMTUC
por parte da Professora Drª. Karyme do Socorro de Souza Vilhena com liberação de
carga horária de 9 h semanais, pelo período de 12 meses, a câmara emite parecer
favorável. Não houve discussão, e então o Coordenador do Campus colocou em
votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.32. Aprovação do Relatório Final do
Projeto de Pesquisa intitulado “Determinação de Atributos Físicos e Químicos do
Solo sob Diferentes Usos na Região da UHE-Tucuruí”, coordenado pela docente
Karyme do Socorro de Souza Vilhena. Relator: Davi Barbosa. Davi Barbosa apresenta o
parecer nº 62/2019 – CAPEP, o projeto encerrado se enquadra no que dispõem os arts.
187 e 189 do Regimento Geral da instituição. Primeiro, por ter se articulado a
programa de pós-graduação da Universidade. Além disto, a apresentação do relatório
final caracteriza parte do processo de acompanhamento de projetos e de alocação de
carga horária à docente coordenadora. As atividades de coordenação de projeto foram
exercidas com alocação de 10 (dez) horas de carga horária. Portanto, deveria atender
às exigências do Anexo 1 da Resolução 4.918, de 2017, do CONSEPE. Verificou-se, na
documentação encaminhada, que foram atendidos os seguintes quesitos, nos termos
da Resolução: (a) orientação de pelo menos um discente da graduação (...) por ano; (b)
apresentação de pelo menos um trabalho em evento científico, por ano (...); (c)
orientação ou coorientação na pós-graduação stricto sensu; e (e) aprovação do projeto
em edital da UFPA ou de agência de fomento. Assim, considera-se cumprida a
Resolução. Diante do exposto, o relator vota pela aprovação do Relatório Final do
Projeto de Pesquisa. Não houve discussão, e então o Coordenador do Campus colocou
em votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.33. Aprovação do Projeto de Pesquisa
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intitulado “Aplicação de resíduo siderúrgico como adsorvente alternativo de
corantes usados na indústria têxtil”, coordenado pela docente Karyme do Socorro de
Souza Vilhena, com período de vigência de 12 meses e alocação de carga horária de
10h. Relator: Davi Barbosa. Davi Barbosa apresenta o parecer nº 63/2019 – CAPEP, Por
se tratar de pedido de alocação de carga horária para docente que solicitou alocação
em projetos anteriores, existe a obrigatoriedade de análise quanto à liberação para a
atividade nos termos do art. 16 da Resolução Nº 4.918, de 2017, do CONSEPE,
referente à segunda solicitação de liberação e às solicitações subsequentes. A docente
apresentou as comprovações mencionadas no Anexo da referida resolução (analisadas
no Parecer Nº 62 desta Câmara). Portanto, atendeu ao critério estabelecido pela
Instituição para nova concessão de carga horária. Sobre a quantidade de horas
solicitada, verifica-se o atendimento ao art. 13 da Resolução 4.918, de 2017, do
CONSEPE, no qual é estabelecido que a carga horária deve estar enquadrada em uma
das categorias, que são (I) até 10 (dez) horas semanais e (II) até 20 (vinte) horas
semanais. A coordenadora solicitou 10 (dez) horas semanais, sendo obedecidos,
portanto, os limites apresentados na Resolução. Diante do exposto, o relator vota pela
aprovação da alocação da carga horária solicitada (dez horas) por doze meses à
docente. Não houve discussão, e então o Presidente do Conselho colocou em votação,
e o ponto de pauta foi aprovado por unanimidade. 5.34. Aprovação do Projeto de
Extensão intitulado “Acompanhamento das Atividades de Construção Civil
Realizadas pela Prefeitura Municipal de Tucuruí”, coordenado pelo docente Davi
Barbosa Costa da Silva, com período de vigência de 12 meses e sem alocação de
carga horária. Relatora: Aida Patrícia. Davi Barbosa apresenta o parecer nº 64/2019 –
CAPEP, vem ao exame desta Câmara o Projeto de Extensão intitulado,
“Acompanhamento das atividades de construção civil realizadas pela Prefeitura
Municipal de Tucuruí”, coordenado pelo docente Davi Barbosa Costa da Silva com
duração prevista de 12 meses. O objetivo do projeto é “observar as atividades de
construção civil realizadas no município de Tucuruí, identificando as suas
características, função social e processos construtivos”. Diante do exposto, a relatora
vota pela aprovação da proposta. Não houve discussão, e então o Coordenador do
Campus colocou em votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.35. Aprovação do
Projeto de Pesquisa intitulado “Implementação de um Script de Detecção e Bloqueio
de Pacotes BitTorrent Não Criptografados no Roteamento de Redes LAN”,
coordenado pelo docente Caio Carvalho Moreira, com período de vigência de 12
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meses e sem alocação de carga horária. Relator: Edevaldo Valente. Davi Barbosa
apresenta o parecer nº 65/2019 – CAPEP, vem ao exame desta Câmara a proposta de
Projeto de Pesquisa intitulado “Implementação de um Script de Detecção e Bloqueio
de Pacotes BitTorrent Não Criptografados no Roteamento de Redes LAN”, coordenado
pelo Prof. Caio Carvalho Moreira, sem alocação de carga horária. O projeto propõe o
desenvolvimento de um Script, implementado em LAN, capaz de interceptar pacotes
que apresentam o protocolo BitTorrent em seu conteúdo. Diante do exposto, o relator
vota pela aprovação da Proposta de Projeto de Pesquisa. Não houve discussão, e então
o Presidente do Conselho colocou em votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.36.
Aprovação do relatório final do Projeto de Pesquisa “Análise do Sinal
Eletromagnético em Ambientes Indoor Utilizando o Método FDTD 2D com
Composição de Modos Na Faixa de UHF”, com alocação de 10 (dez) horas de carga
horária do docente Bruno Wallacy. Relator: Washigton César. Davi Barbosa apresenta
o parecer nº 67/2019 – CAPEP, Vem ao exame desta Câmara o Projeto de Pesquisa
intitulado “Análise do Sinal Eletromagnético em Ambientes Indoor Utilizando o
Método FDTD 2D com Composição de Modos Na Faixa de UHF”, coordenado pelo Prof.
Dr. Bruno Wallacy Martins Lima. O Projeto possui alocação de 10 (dez) horas de carga
horária para o coordenador, tendo como requisito: atender aos requisitos definidos
pela Unidade de lotação, dentre os quais se incluirá necessariamente a aprovação do
projeto quanto ao mérito e preferencialmente à orientação de aluno da graduação, da
pós-graduação, da educação básica ou do ensino técnico e tecnológico da UFPA. O
projeto analisado se enquadra na definição de pesquisa estabelecida no art. 184 do Regimento
Geral da UFPA, pois “objetiva gerar, ampliar e difundir conhecimento científico, tecnológico e
cultural”. A proposta atende ao art. 16 da Resolução n.4.918 – CONSEPE, de

25.04.2017. Diante do exposto a câmara emite o parecer favorável. Não houve
discussão, e então o coordenador do campus colocou em votação, e o ponto de pauta
foi aprovado. 5.37. Renovação do projeto de pesquisa intitulado “Análise do Sinal
Electromagnético em Ambientes Indooor utilizando o Método FDTD 2D com
composição de modos na Faixa de UHF”, coordenado pelo docente Bruno Wallacy
Martins Lima, com alocação de carga horária de 10h. E com colaboração do professor
Washignton César Braga de Sousa, com alocação de 10h de carga horária. Relator:
Marcos Tulio. Davi Barbosa apresenta o parecer nº 68/2019 – CAPEP, O presente
processo trata da renovação do projeto de pesquisa intitulado “Análise do Sinal
Electromagnético em Ambientes Indooor utilizando o Método FDTD 2D com
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composição de modos na Faixa de UHF”. O projeto foi enviado pela Faculdade de
Engenharia Mecânica e está sendo coordenado pelo prof. Dr. Bruno Wallacy Martins
Lima, com alocação de 10 horas de carga horária. Consta como colaborador o Prof. Dr.
Washignton César Braga de Sousa, lotado na Faculdade de Engenharia Elétrica; está
prevista alocação de 10 horas de carga horária pela sua participação. A câmara emite
parecer favorável à renovação do projeto de pesquisa supracitado com alocação de 10
horas de carga horária por um período de 12 meses para o coordenador e colaborador
do projeto. Não houve discussão, e então o Presidente do Conselho colocou em
votação, e o ponto de pauta foi aprovado. 5.38. Aprovação do Projeto de Extensão
intitulado “Monitoria em Matemática aplicada a Engenharia”, coordenado pelo
docente Bruno Wallacy Martins Lima, com alocação de carga horária de 10h.
Relatora: Aline Furtado. Davi Barbosa apresenta o parecer nº 68/2019 – CAPEP, vem
ao exame desta Câmara à aprovação do Projeto de Extensão intitulado “Monitoria em
Matemática aplicada a Engenharia”, coordenado pelo Prof. Bruno Wallacy Martins
Lima, com alocação de carga horária de 10h. A proposta tem como objetivo: rever e
reforçar, junto aos discentes de graduação, os conhecimentos de matemática aplicada
a engenharia necessários ao melhor desempenho no Ensino Superior. Para este fim,
entende-se que a proposta de projeto de extensão e os documentos submetidos à
apreciação da Câmara devem atender ao que dispõem os arts. 192 a 197 do
Regimento Geral da UFPA (Título III, do Regime Acadêmico, Capítulo VII, da Extensão) e
a Resolução Nº 4.918, de 2017, do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE), resolução que estabelece as normas para a concessão de carga horária
docente para o desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa ou de extensão.
Diante do exposto, a relatora vota pela aprovação da proposta. Não houve discussão, e
então o Coordenador do Campus colocou em votação, e o ponto de pauta foi
aprovado. 5.39. Aprovação da Resolução Ad Referendum n. 056/2019 que homologa
as inscrições do Processo Seletivo para Professor Substituto, da Faculdade de
Engenharia Ambiental. Tema: Química Ambiental e Cálculo para Engenharia. O
professor Wassim Raja solicitou a aprovação do Ad Referendem nº056/2019 referente
à homologação das inscrições do concurso para o preenchimento de vaga de professor
substituto edital nº 250/2018-PROGEP/UFPA. Após a apresentação abriu a sessão para
votação, no qual os conselheiros aprovaram por unanimidade o Ad Referendum. 5.40.
Aprovação da Resolução Ad Referendum n. 062/2019 que homologa o resultado final
e encerra o Processo Seletivo para Professor Substituto, da Faculdade de Engenharia
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Ambiental. Tema: Química Ambiental e Cálculo para Engenharia. O coordenador do
Campus solicitou a aprovação do Ad Referendum nº062/2019 referente à
Homologação do resultado final e encerramento do Processo seletivo simplificado para
professor substituto edital nº 250/2018-PROGEP/UFPA. Após a apresentação abriu a
sessão para votação, no qual os conselheiros aprovaram por unanimidade o Ad
Referendum. 5.41. Aprovação da Resolução Ad Referendum n. 060/2019 que
homologa as inscrições do concurso para Professor Magistério Superior. Tema:
Eletrônica. O professor Wassim Raja solicitou a aprovação do Ad Referendem
nº060/2019 referente à Homologação das inscrições do concurso para o
preenchimento de vaga de professor Magistério Superior, Edital nº 117/2019PROGEP/UFPA. Após a apresentação abriu a sessão para votação, no qual os
conselheiros aprovaram por unanimidade o Ad Referendum. 5.42. Aprovação da
Resolução Ad Referendum n. 061/2019 que homologa o resultado final do concurso
para Professor Magistério Superior. Tema: Eletrônica. O coordenador do Campus
solicitou a aprovação do Ad Referendum nº061/2019 referente à Homologação do
resultado final do concurso público para cargo de Professor da Carreira do Magistério
Superior, edital Nº 117/PROGEP/UFPA. Após a apresentação abriu a sessão para
votação, no qual os conselheiros aprovaram por unanimidade o Ad Referendum. 6.
INDICAÇÕES: Não houve. 7. INFORMATIVO: O coordenador do Campus informa que o
processo do professor substituto da Faesa foi encaminhado para Belém para que o
mesmo possa ser chamado para assumir o cargo até mês que vem. Também informa
que a FEE pediu para que o concurso de Eletrônica fosse rebaixado para mestre, e que
aguardam a saída de um novo edital. Não havendo nada mais a tratar o presidente do
Conselho do CAMTUC agradeceu o comparecimento dos membros e deu por
encerrada a sessão – às 10:51h. 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 e conselheiras presentes.

