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1

Ao décimo quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezenove às nove horas, reuniu-se

2

o Conselho do Campus Universitário de Tucuruí – CAMTUC, convocado por meio do

3

Ofício Circular n.º 002/2019 - S.E. CAMTUC/UFPA, com a presença dos senhores

4

conselheiros: Viviane Almeida dos Santos – Coordenadora em exercício do CAMTUC

5

e presidente do conselho, Daniel Conceição Pinheiro – Suplente Representante docente

6

da FECOMP, Professor Leopoldo Pacheco Bastos – Representante docente da FEM,

7

Professor César Juan Alarcón Llacctarimay – Suplente Diretor da FAESA, Professor

8

Raynner Menezes Lopes – Representante docente da FAESA, Professor Marlon Braga

9

dos Santos – Diretor da FEC, Professor Rafael Suzuki Bayma – Diretor da FEE,

10

Professor Cleison Daniel da Silva – Representante docente da FEE, Gisele Damasceno

11

de Silva de Souza - Representante Técnico Administrativo, Novax Sacramento dos Reis

12

– Suplente Representante Técnico Administrativo. Registrou-se ainda a presença dos

13

participantes: Secretária Executiva – Pollyanna Cristina Lima Veiga, e Sara Príscilla

14

Nunes Oliveira. Ausência justificada: Jessé Luis Padilha, Junior Hiroyuki Ishihara,

15

Hélio Loiola dos Santos Júnior, Deyvison Pereira Azevedo e Nuria Carolline Silva da

16

Rocha. Ausência não justificada: Professor Heleno Fülber, Professor Bruno Merlin,

17

Udson Pacheco, Professor Bruno Wallacy Martins, Professora Fernanda Gouveia e

18

Professor Aarão Lima Neto. 1. ABERTURA. A Coordenadora em exercício do

19

CAMTUC professora Viviane Almeida santos cumprimentou a todos os presentes e

20

declarou aberta a sessão, entretanto não havia quórum suficiente para iniciar a reunião e

21

após o cumprimento do tempo regimental iniciou-se a reunião. 2. COMUNICAÇÕES.

22

A professora Viviane Almeida informou o motivo de substituição do coordenador do

23

campus pois ele encontra-se de férias, e afirmou que o ano de 2019 é um ano de muitas

24

mudanças tanto na presidência da república quanto na gestão do CAMTUC, também

25

declarou que o conselho deve trabalhar de forma colaborativa visando o melhor de

26

todos. Após a secretária executiva Pollyanna Lima informou aos diretores que iniciem a
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27

escolha da nova representação docente das faculdades para o conselho, pois os atuais

28

representantes participarão das reuniões até fevereiro de 2019, e que a partir de março

29

deve haver novos representantes. Em seguida informou que houve nova publicação

30

Manual de Redação Oficial da Presidência da República, lembrou que antes da desta

31

edição os documentos eram redigidos no padrão ofício e divididos em: memorando,

32

aviso e ofício. Sendo que o memorando era de utilização interna, e a maior mudança é

33

que a unificação em só documento, não sendo mais utilizada a nomenclatura

34

Memorando e apenas Ofício, o que ainda está sendo analisado por especialistas, também

35

estudado pelas secretarias da UFPA, mas como já foi publicada a edição esta deve ser

36

seguida. 3. PROPOSIÇÕES. Não houve. 4. APROVAÇÃO DA ATA DA 11ª

37

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 14/12/2018. A secretária executiva do campus,

38

Pollyanna Veiga, informou que a Ata da 11ª reunião ordinária de 14/12/2018 foi

39

enviada para análise dos conselheiros, como não houve retificações da Ata supracitada

40

os conselheiros a aprovaram por unanimidade. 5. ORDEM DO DIA. 5.1. Aprovação

41

do calendário das reuniões do Conselho do CAMTUC para 2019. A secretária

42

executiva do Campus apresentou a sugestão do calendário para realização das reuniões

43

do Conselho do CAMTUC para 2019, ela ressaltou que as datas dos meses de janeiro,

44

fevereiro e março foram determinadas na 11ª reunião Ordinária do Conselho em 2018.

45

As datas sugeridas encontram-se dispostas na tabela abaixo:
MESES DE 2019

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

DATA DE
REALIZAÇÃO DA
REUNIÃO
14/01/2019 (segunda-feira)
18/02/2019 (segunda-feira)
14/03/2019 (quinta-feira)
22/04/2019 (segunda-feira)
27/05/2019 (segunda-feira)
24/06/2019 (segunda-feira)
11/07/2019 (quinta-feira)
19/08/2019 (segunda-feira)
26/09/2019 (quinta-feira)
28/10/2019 (segunda-feira)
28/11/2019 (quinta-feira)
13/12/2019 (sexta-feira)

46

Após a presidente do conselho perguntou se todos estavam de acordo com as sugestões

47

e por unanimidade os conselheiros aprovaram. 5.2. Aprovação do Resultado das

48

Eleições de Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de Engenharia Mecânica-FEM

49

para o Biênio 2019-2021. Relator: César Juan. O professor César Juan presidente da

2
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50

Câmara de Assuntos Administração, Legislação e Normas, apresentou o parecer sobre

51

aprovação do resultado das eleições de Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de

52

Engenharia Mecânica-FEM para o biênio 2019-2021, processo eleitoral no qual ocorreu

53

inscrição de chapa única composta pelos professores Leopoldo Pacheco Bastos (Diretor)

54

e Maciel da Costa Furtado (Vice-diretor) sendo eleita por aclamação. O professor

55

afirmou que a câmara analisou o processo e emitiu parecer favorável a homologação do

56

resultado visto que estão de acordo com o estabelecido pelas diretrizes da UFPA. Logo

57

após os conselheiros homologaram por unanimidade o resultado. 5.3. Aprovação do

58

Resultado das Eleições de Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de Engenharia da

59

Computação-FECOMP para o Biênio 2019-2021. Relatora: Grazielle Tigre. O

60

professor César Juan apresentou o parecer da CAALEN sobre aprovação do resultado

61

das eleições de Diretor e Vice-Diretor da Faculdade de Engenharia da Computação-

62

FECOMP para o biênio 2019-2021, processo eleitoral no qual ocorreu inscrição de

63

chapa única composta pelos professores Otávio Noura Texeira (Diretor) e Adonney

64

Allan de Oliveira Veras (Vice-diretor), sendo eleita por aclamação. O professor afirmou

65

que a câmara analisou o processo e emitiu parecer favorável a homologação do

66

resultado visto que estão de acordo com o estabelecido pelas diretrizes da UFPA. Logo

67

após os conselheiros homologaram por unanimidade o resultado das eleições. 5.4.

68

Aprovação da indicação da professora Carolina Coelho da Rosa como

69

coordenadora do Laboratório de Engenharia Civil - LEC com alocação de 10h de

70

carga horária. Relator: Jefferson Souza. O representante da CAALEN apresentou o

71

parecer sobre a indicação da professora Carolina Coelho da Rosa como coordenadora do

72

Laboratório de Engenharia Civil-LEC da Faculdade de Engenharia Civil com alocação

73

de 10 horas de carga horária. A câmara emitiu parecer favorável à indicação e os

74

conselheiros acompanharam o voto da câmara. 5.5. Aprovação do Projeto de Pesquisa

75

intitulado “Implantação Do Projeto: Engenheiros Sem Fronteira – Núcleo

76

Tucuruí”, coordenado pela professora Grazielle Tigre de Souza lotada na

77

Faculdade de Engenharia Civil, sem alocação de carga horária por um período de

78

outubro/2018 a março/2019. Relatora: Marta Macedo. O representante da CAPEP

79

professor Marlon Braga apresentou o parecer que trata da aprovação do projeto de

80

pesquisa intitulado “Implantação Do Projeto: Engenheiros Sem Fronteira – Núcleo

81

Tucuruí”, coordenado pela professora Grazielle Tigre Souza - lotada na FEC, para

82

execução no período de seis meses, sem alocação de carga horária. Considerando o

83

projeto ter sido previamente aprovado pelo colegiado da faculdade e estar em

3
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84

conformidade com as diretrizes da UFPA, a câmara emitiu parecer favorável. Diante de

85

todo o exposto, a presidente da sessão abriu para votação, no qual os conselheiros

86

acompanharam o parecer por unanimidade. 5.6. Aprovação de carga horária de 10h

87

para o coordenador do projeto intitulado “Análise do sinal eletromagnético em

88

ambientes INDOOR utilizando métodos FDTD 2D com composição de modos na

89

faixa de UHF”, professor Bruno Wallacy Martins Lima pelo período de 06 meses

90

(31/01/2019 a 31/07/2019). Relatora: Carolina Coelho. A secretária executiva do

91

Campus apresentou o parecer da CAPEP sobre alocação de 10h de carga horária ao

92

projeto intitulado “Análise do sinal eletromagnético em ambientes INDOOR utilizando

93

métodos FDTD 2D com composição de modos na faixa de UHF”, coordenado pelo

94

professor Bruno Wallacy Martins Lima, ela disse que o projeto já é existente e aprovado

95

sendo executado até o presente momento sem alocação de carga horaria, e entrou em

96

contato com a PROPESP em busca de informações, de acordo com o repassado a

97

alocação de carga horária passa a contar do dia da reunião do conselho ao último dia de

98

execução do projeto, sendo definido o período de 14/01/2019 a 31/07/2019. E ressaltou

99

que a direção da faculdade deve lembrar ao docente que ao alocar carga horária o

100

projeto deve está de acordo com as diretrizes da resolução da UFPA. Após breves

101

discussões o Conselho deliberou aprovar a alocação de carga horária ao projeto. 6.

102

INDICAÇÕES. Não houve. Não havendo nada mais a tratar o presidente do conselho

103

agradece a presença dos membros e dá por encerrada a reunião – às 10h50min. A

104

reunião foi gravada em vídeo. E, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após

105

aprovada, vai assinada pelo Presidente do Conselho, e por mim, Pollyanna Cristina

106

Lima Veiga - Secretária Executiva do Campus Universitário de Tucuruí, e demais

107

presentes.
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