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1

Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniu-se o

2

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

3

Circular Nº 007/2019/S.E. CAMTUC/ UFPA, com a presença dos senhores conselheiros:

4

Marcelo Rassy Teixeira – Coordenador do CAMTUC e Presidente do Conselho, Udson

5

Pacheco – Coordenador de Planejamento, Gestão e Avaliação do CAMTUC, Professor

6

Ewerton Ramos Granhen – Representante do CONSEPE, Professor Renato Luz Cavalcante –

7

Representante docente da FECOMP, Professor Wassim Raja El Banna – Diretor da FEM,

8

Professor Leopoldo Pacheco Bastos – Representante docente da FEM, Professora Etiene

9

Elayne Meireles da Rocha, Professor Raynner Menezes Lopes – Representante docente da

10

FAESA, Professor Marlon Braga dos Santos– Diretor da FEC, Professora Fernanda Gouveia,

11

Professor Washington César Braga de Sousa – Suplente Representante docente da FEE,

12

Giselle Damasceno de Souza - Representante Técnico Administrativo, Hélio Loiola dos

13

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

14

participantes: Sec. Executiva Pollyanna Cristina Lima Veiga, Presidente da Câmara de Ensino

15

da Graduação Prof. Davi Barbosa Costa da Silva e Sara Príscilla Nunes Oliveira, Ausência

16

Justificada: Prof. Jefferson Souza Costa, Téc. Adm. Novax Sacramento dos Reis. Ausência

17

não Justificada: Heleno Fülber, Otávio Noura Teixeira, Aarão de Lima neto, Jessé Luis

18

Padilha Deyvison Pereira Azevedo, Nuria Carolline Silva da Rocha. 1. ABERTURA. O

19

coordenador do CAMTUC professor Marcelo Rassy Teixeira cumprimentou a todos os

20

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

21

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

22

COMUNICAÇÕES. Não Houve. 3. PROPOSIÇÕES. O professor Marcelo solicitou a

23

inclusão do ponto de pauta “Alteração da data da 03ª Reunião Ordinária do Conselho do

24

CAMTUC”, O professor Davi Barbosa solicitou a inclusão do ponto de pauta “Aprovação do

25

Plano de Concurso para professor de Magistério Superior da Faculdade de Engenharia

26

Elétrica, Tema: Eletrônica”, em seguida o professor Wassim solicitou a inclusão do ponto de

27

pauta “Flexibilização dos Cursos de Engenharia do CAMTUC para o programa do Governo
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28

do Estado do Pará entre a SECTET e a FAPESPA”, todas as proposições foram aceitas pelos

29

conselheiros e debatidas durante a reunião. 4. APROVAÇÃO DA ATA DA 11ª REUNIÃO

30

ORDINÁRIA DE 14/12/2018. A secretária executiva do campus, Pollyanna Veiga, informou

31

que a Ata da 01ª reunião ordinária de 14/01/2019 foi enviada para análise dos conselheiros,

32

como não houve retificações da Ata supracitada os conselheiros a aprovaram por

33

unanimidade. 5. ORDEM DO DIA. 5.1. Flexibilização dos Cursos de Engenharia do

34

CAMTUC para o programa do Governo do Estado do Pará entre a SECTET e a

35

FAPESPA. O professor Wassim solicitou a inclusão deste ponto de pauta, o qual foi

36

aprovado pelos conselheiros, em seguida ele afirmou que na semana anterior reuniu-se com a

37

assessoria do Professor Maneschy para discutir a participação do Campus Universitário de

38

Tucuruí no programa da SECTET e a FAPESPA, que perduraria durante o mandato do atual

39

governo, visando interiorizar os cursos de graduação em locais onde a Universidade ainda não

40

conseguiu chegar. Após um mapeamento e levantamento de demanda foi realizado o convide

41

para o CAMTUC flexibilizar uma turma de Engenharia Civil para Redenção e Vitória do

42

Xingu com pagamento de diárias e passagens e oitenta reais a hora aula aos docentes que

43

forem ministrar a disciplinas. Além disso, ainda seria investido no Campus de Tucuruí 5%

44

(cinco por cento) do valor total do curso para ser aplicado nos laboratórios de cada faculdade

45

que participasse do programa. Subsequente o Professor Marcelo relatou que havia sugerido ao

46

professor Wassim que este tema fosse debatido quando a nova gestão assumisse o campus,

47

mas devido à importância e prazo determinados para o envio da resposta o assunto seria

48

abordado durante essa reunião e logo depois sugeriu aos diretores das faculdades que não só a

49

faculdade de engenharia civil disponibilizasse uma turma em 2020 para o programa, mas o

50

campus colocar seus cursos a dispor, as faculdades decidiriam como atuariam nas cidades

51

onde o curso for flexibilizado, e ressaltou que não é obrigatório que os docentes do campus

52

ministrem aulas nessas cidades, mas que fica em aberto quem pode dar aula de livre escolha

53

dos diretores com o único requisito de ter uma graduação na área do curso. Tal ato mostraria

54

que o campus tem interesse em trabalhar em conjunto com o governo o que pode gerar

55

investimentos futuros no CAMTUC. Em seguida a professora Etiene Elayne questionou se a

56

contratação de outras professores para ministrar as aulas nas cidades onde os cursos serão

57

flexibilizados será independente da opinião dos docentes do campus ou somente após a

58

discussão com os mesmo se dará a contratação de outros professores. Então o professor

59

Marcelo explicou que o docente tem a escolha de ministrar ou não as disciplinas nesses locais

60

e caso não demostrem interesses pode haver a contratação de outros para dar aula e isso não

61

acarretará a perda da vaga do docente do campus.

Em seguida o professor Wassim
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62

questionou se todos estavam de acordo em enviar um oficio a SECTET disponibilizando

63

todas as engenharias do campus para serem flexibilizadas e com onze votos e uma abstenção

64

os conselheiros aprovaram a sugestão. 5.2. Aprovação do Plano de Concurso para

65

professor de Magistério Superior da Faculdade de Engenharia Elétrica, Tema:

66

Eletrônica. Relatora: Etiene Meireles. O professor Davi Barbosa presidente da Câmara de

67

Ensino de Graduação – CAEG apresentou o parecer referente ao plano de concurso para

68

professor de magistério superior da FEE, tema: Eletrônica, que foi aprovado em reunião

69

extraordinária da câmara recebendo parecer favorável pelos membros. Em seguida o professor

70

Ewerton informou que essa vaga já estava em negociação em reuniões anteriores, a qual

71

pertencia ao professor Francisco Negrão que estava removido temporariamente do CAMTUC

72

para o Instituto de Tecnologia – ITEC de Belém, entretanto não havia ainda retornado ao

73

campus para ministrar aulas. Diante da situação e após negociações foi cedida ao campus de

74

Tucuruí uma vaga para docente oriunda da aposentadoria do professor Ivaldo Ohana lotado no

75

ITEC, para que o professor Negrão continue atuando em Belém. Em seguida o servidor Hélio

76

Loiola ratificou que no sistema ATENA a vaga está relacionada à aposentadoria do professor

77

Ivaldo. Em seguida o presidente do conselho perguntou se todos estavam de acordo com a

78

aprovação do plano de concurso e todos aprovaram. 5.3. Alteração da data da 03ª Reunião

79

Ordinária do Conselho Deliberativo do CAMTUC. O professor Marcelo solicitou que a

80

data da 03ª Reunião Ordinária do Conselho prevista para se realizar no dia 14/03/2019 fosse

81

alterada para o dia 01/04/2019 na justificativa se dá pelo exercício da nova gestão. Então o

82

coordenador perguntou se todos estavam de acordo com alteração e os conselheiros

83

aprovaram por unanimidade. 5.4. Aprovação do plano de concurso para professor de

84

magistério superior “Mecânica dos Sólidos e Sistemas Mecânicos Aplicados” da

85

Faculdade de Engenharia Mecânica. Relatora: Etiene Meireles. O professor Davi Barbosa

86

presidente CAEG apresentou o parecer referente ao plano de concurso para professor de

87

magistério superior da Faculdade de Engenharia Mecânica, tema: Mecânica dos Sólidos e

88

Sistemas Mecânicos Aplicados. O qual recebeu parecer favorável pelos membros por está de

89

acordo com Resolução 4.959/2017 que regulamenta as diretrizes para concursos de docentes

90

de magistério superior. Em seguida os conselheiros aprovaram por unanimidade o plano. 5.5.

91

Alteração do número de vagas no sistema E-MEC das faculdades Engenharia Mecânica

92

e Engenharia Civil. O professor Marlon Braga informou que a solicitação vem do fato que

93

no sistema e-MEC a FEC continua ofertando com 30 vagas e desde a adoção do SISU a

94

faculdade vem ofertando 48 vagas e solicita que seja feita a alteração no sistema visto que o

95

curso tem demanda por vagas e também para que o campus não perca recursos com a
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96

diminuição das vagas ofertadas. O professor Leopoldo afirmou que o caso da FEM é similar

97

ao da FEC, ainda apresentando 30 vagas no sistema. O professor Wassim informou que nesse

98

caso a ideia é formalizar um documento e encaminhar a PROGEP e a PROEG para ser

99

alterado no sistema. Esse documento é orientação da divisão de ensino para que seja feita essa

100

correção. O servidor Hélio disse que obteve a seguinte informação da PROEG que o Processo

101

Seletivo para os cursos não ofertariam 48 vagas enquanto não fosse feita a alteração no e-

102

MEC, sendo primeiramente aprovado no campus e em seguida aprovado via resolução pelo

103

CONSEPE essa modificação do número de alunos no sistema. 5.6. Convalidação do 1º ciclo

104

de estágio probatório da docente Grazielle Tigre de Souza. 5.7. Convalidação do 1º ciclo

105

de estágio probatório do docente Caio Carvalho Moreira. A secretária executiva do

106

CAMTUC apresentou os processos que tratam das convalidações do 1º ciclo de estágio

107

probatório da docente Grazielle Tigre de Souza do 1º ciclo de estágio probatório do docente

108

Caio Carvalho Moreira. Afirmou que ambas se trataram de convalidação, pois já haviam

109

passado do prazo para aprovação e já estavam assinados pela chefia imediata e pelo

110

coordenador do campus. Em seguida o professor Marcelo perguntou se todos estavam de

111

acordo e os conselheiros aprovaram as convalidações. 5.8. Homologação e Convalidação do

112

3º ciclo de estágio probatório do docente Renato Luz Cavalcante. Relator: Maciel Furtado.

113

A secretária executiva apresentou o parecer da Câmara de Assuntos Administrativos

114

Legislação e Normas – CAALEN, que trata da Homologação e Convalidação do 3º ciclo de

115

estágio probatório do docente Renato Luz Cavalcante, a comissão de avaliação foi composta

116

Bruno Merlin, Wassim Raja El Banna e Heleno Fülber quais aprovaram por unanimidade do

117

docente. O processo recebeu o parecer favorável pela câmara. Em seguida os conselheiros

118

aprovaram a homologação. 5.9. Aprovação do relatório para progressão funcional da

119

docente Karyme do Socorro de Souza Vilhena de Adjunto Nível IV da Classe C para

120

Associada Nível I da Classe D por ter cumprido o interstício de 13/08/2016 a 13/08/2018.

121

Relatora: Tamires Aguiar. A secretária Executiva apresentou o parecer da CAALEN sobre

122

Aprovação do relatório para progressão funcional da docente Karyme do Socorro de Souza

123

Vilhena de Adjunto Nível IV da Classe C para Associada Nível I da Classe D por ter

124

cumprido o interstício de 13/08/2016 a 13/08/2018, com a comissão de avaliação composta

125

pelos Prof. Dr. André Luiz Amarante Mesquita (Presidente) Prof. Dr. Karlo Queiroz da Costa

126

(Titular), e Prof. Dr. Denilson José Ribeiro Sodré (Titular) recebendo pontuação de 352

127

pontos. A câmara analisou os documentos do processo e emitiu parecer favorável à

128

progressão, os conselheiros acompanharam o parecer da câmara. 5.10. Aprovação do

129

relatório para progressão funcional do docente Leopoldo Pacheco Bastos de Assistente
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130

Nível I da Classe A para Assistente Nível II da Classe A por ter cumprido o interstício

131

de 20/01/2017 a 20/01/2019. Relator: César Juan. 5.11. Aprovação do relatório para

132

progressão funcional do docente Maciel da Costa Furtado de Assistente Nível I da

133

Classe A para Assistente Nível II da Classe A por ter cumprido o interstício de

134

20/01/2017 a 20/01/2019. Relatora: Grazielle Tigre. A servidora Pollyanna Veiga apresentou

135

o parecer sobre a aprovação do relatório para progressão funcional do docente Leopoldo

136

Pacheco Bastos de Assistente Nível I da Classe A para Assistente Nível II da Classe A por ter

137

cumprido o interstício de 20/01/2017 a 20/01/2019 com a comissão composta pelos Prof. Dr.

138

André Luiz Amarante Mesquita (Presidente), Profª. Drª. Karyme S. de Souza Vilhena

139

(Titular) e Prof. Dr. Heleno Fulber (Titular), e o parecer sobre Aprovação do relatório para

140

progressão funcional do docente Maciel da Costa Furtado de Assistente Nível I da Classe A

141

para Assistente Nível II da Classe A por ter cumprido o interstício de 20/01/2017 a

142

20/01/2019, com a comissão compostas pelos Prof. Dr. André Luiz Amarante Mesquita, Prof.

143

Dr. Karlo Queiroz da Costa e Prof. Dr. Marcelo Rassy Teixeira. A câmara analisou os

144

documentos e emitiu parecer favorável as progressões dos servidores. Logo após os

145

conselheiros aprovaram os relatórios. 5.12. Aprovação da indicação do professor Davi

146

Barbosa Costa como coordenador de estágio da FEC por um período de doze meses com

147

a alocação de 8h de carga horária. Relator: Maico Almeida. 5.13. Aprovação da indicação

148

do professor Bernard Carvalho Bernardes como coordenador de laboratório de ensino

149

da FEE por um período de vinte e quatro meses com a alocação de 10h de carga horária.

150

Relator: Maico Almeida. A secretária executiva apresentou o parecer que trata da indicação

151

do professor Davi Barbosa Costa como coordenador de estágio da FEC por um período de

152

doze meses com a alocação de 8h de carga horária e o parecer da indicação do professor

153

Bernard Carvalho Bernardes como coordenador de laboratório de ensino da FEE por um

154

período de vinte e quatro meses com a alocação de 10h de carga horária, a CAALEN analisou

155

os documentos e emitiu parecer favorável as indicações. Em seguida o presidente do conselho

156

indagou se todos estavam de acordo com as indicações e todos os conselheiros aprovaram.

157

5.14. Aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Sensores

158

Ópticos Plasmônicos Baseados em Grafeno Aplicados para Qualidade da Água”,

159

coordenado pelo professor Karlo Queiroz da Costa, aprovado com agencia de fomento

160

no edital MCTI/CNPq nº28/2018 – Universal/Faixa B, pelo período de 36 meses com

161

alocação de 15h de carga horária. Relatora: Josenaide Pereira. 5.15. Aprovação do projeto

162

de pesquisa intitulado “Atualização dos Laboratórios de Mecânica Computacional e

163

Vibrações e Acústica Para Melhorar o Ensino nas Graduações de Engenharia do
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164

CAMTUC”, coordenado pelo professor Leopoldo Pacheco Bastos, para a submissão no

165

edital da PROEG Nº08/2018 no programa LABINFRA. Relatora: Carolina Coelho. 5.16.

166

Aprovação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Estudos de Funções de

167

Green de Sensores Plasmônicos Planares Através dos Métodos de Imagens Complexas

168

Discretas”, coordenado pelo professor Karlo Queiroz da Costa pelo período de 12 meses,

169

sem alocação de carga horária. Relatora: Josenaide Pereira. O representante da Câmara de

170

Pesquisa Extensão e Pós Graduação – CAPEP, professor Marlon, apresentou os pareceres

171

sobre: aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Desenvolvimento de Sensores Ópticos

172

Plasmônicos Baseados em Grafeno Aplicados para Qualidade da Água”, coordenado pelo

173

professor Karlo Queiroz da Costa, aprovado com agencia de fomento no edital MCTI/CNPq

174

nº28/2018 – Universal/Faixa B, pelo período de 36 meses com alocação de 15h de carga

175

horária, aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Atualização dos Laboratórios de

176

Mecânica Computacional e Vibrações e Acústica Para Melhorar o Ensino nas Graduações de

177

Engenharia do CAMTUC” para a submissão no edital da PROEG Nº08/2018 no programa

178

LABINFRA, e a aprovação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Estudos de

179

Funções de Green de Sensores Plasmônicos Planares Através dos Métodos de Imagens

180

Complexas Discretas”, coordenado pelo professor Karlo Queiroz da Costa pelo período de 12

181

meses, sem alocação de carga horária. Ambos documentos foram analisados pela câmara

182

recebendo parecer favorável, e após o exposto os conselheiros aprovaram os processos por

183

unanimidade. 5.17. Aprovação do AD REFERENDUM nº001/2019 que aprova o projeto

184

de extensão “Curso de Manutenção em Motores Alternativos de Combustão Interna”,

185

coordenado pelo professor Maciel da Costa Furtado. 5.18. Aprovação do AD

186

REFERENDUM nº002/2019 que aprova o projeto de extensão “Manutenção e Técnicas

187

de Reparo de Motores de Pequenas Embarcações para a População Ribeirinha”,

188

coordenado pelo professor Ronaldo Raposo de Moura. 5.19. Aprovação do AD

189

REFERENDUM nº003/2019 que aprova o projeto de extensão “Análise de Ruído

190

Ocupacional em Trabalhadores na Cidade de Tucuruí-PA”, coordenado pelo professor

191

Walter dos Santos Sousa. 5.20. Aprovação do AD REFERENDUM nº004/2019 que

192

aprova o projeto de extensão “Curso Básico de Acústica e Medidas Socioeducativas de

193

Combate à Poluição Sonora”, coordenado pelo professor Leopoldo Pacheco Bastos. 5.21.

194

Aprovação do AD REFERENDUM nº005/2019 que aprova o projeto de extensão

195

“Prevenção de Acidentes na Construção Civil com a Conscientização de Uso de EPIS”

196

coordenado pela professora Carolina Coelho Rosa. 5.22. Aprovação do AD

197

REFERENDUM nº006/2019 que aprova o projeto de extensão “Projeto UniEscola:
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198

Aplicando os Conhecimentos dos Estudantes Universitários no Desenvolvimento do

199

Ensino Médio da Rede Pública do Município de Tucuruí” coordenado pelo professor

200

Johnattan Amorim da Silva. 5.23. Aprovação do AD REFERENDUM nº007/2019 que

201

aprova o projeto de extensão “Domótica – Aplicação de Tecnologias de Automação

202

Residencial de Baixo Custo no Município de Tucuruí”, coordenado pelo Prof. Jefferson

203

Souza Costa. 5.24. Aprovação do AD REFERENDUM nº008/2019 que aprova o projeto

204

de extensão “Qualificação dos Operadores e Conscientização dos Usuários do Sistema de

205

Transporte Público de Tucuruí – PA Quanto aos Direitos das Pessoas com Deficiência”,

206

coordenado pelo Prof. Marlon Braga dos Santos. 5.25. Aprovação do AD

207

REFERENDUM nº009/2019 que aprova o projeto de extensão “Qualificação Profissional

208

de Militares do 23° Esquadrão de Cavalaria de Selva – Tucuruí - PA”, coordenado pela

209

Profª. Fernanda Pereira Gouveia. 5.26. Aprovação do AD REFERENDUM nº010/2019

210

que aprova o projeto de extensão “Robô na Escola”, coordenada pelo prof. Marco José

211

de Sousa 5.27. Aprovação do AD REFERENDUM nº011/2019 que aprova o projeto de

212

extensão “Laboratório de Aplicações do Campus Universitário de Tucuruí-UFPA”

213

coordenado pelo Prof. Ednaldo Lopes Barros Júnior. 5.28. Aprovação do AD

214

REFERENDUM nº012/2019 que aprova o projeto de extensão “Escola Virtual de Inglês:

215

Um Software para Ensino e Avaliação do Idioma” coordenado pelo Prof. Caio Carvalho

216

Moreira. 5.29. Aprovação do AD REFERENDUM nº013/2019 que aprova o projeto de

217

extensão “Capacitação de Jovens do Ensino Médio das Escolas Públicas do Município de

218

Tucuruí através de Cursos na área Metal-Mecânica”. 5.30. Aprovação do AD

219

REFERENDUM nº014/2019 que aprova o projeto de extensão “Alternativas para

220

Estimular o Desenvolvimento Sustentável na Agricultura Familiar Promovendo a

221

Competitividade e Valorizando Aglomerados Regionais”, coordenado pelo técnico

222

administrativo Udson Pacheco de Souza. O professor Marcelo Rassy solicitou que os AD

223

REFERENDUM n° 001/2019, n° 002/2019, n° 003/2019, n° 004//2019, n° 005/2019, n°

224

006/2019, n° 007/2019, n° 008/2019, n° 009/2019, n° 010/2019, n° 011/2019, n° 012/2019, n°

225

013/2019, n° 014/2019 referentes aos projetos submetidos ao PIBEX fossem aprovados em

226

blocos, sugestão aceita pelos conselheiros e logo após todos os ad referendum supracitados

227

foram aprovados pelos conselheiros. 6. INDICAÇÕES: Não Houve. Não havendo nada mais

228

a tratar o presidente do Conselho do CAMTUC agradeceu o comparecimento dos membros e

229

deu por encerrada a sessão – às 10h25min. A reunião foi gravada em aúdio. E, para constar,

230

será lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada pelo Presidente do Conselho, por
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231

mim, Pollyanna Cristina Lima Veiga, Secretária Executiva do Campus Universitário de

232

Tucuruí, e demais presentes.
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