Ministério da Educação
Campus Universitário de Tucuruí – UFPA
Secretaria Executiva – CAMTUC

ATA DO CONSELHO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
(29.04.2019)
Ata da 04ª Reunião Ordinária do Conselho do Campus
Universitário de Tucuruí da Universidade Federal do Pará.

1

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e

2

cinco minutos, reuniu-se o Conselho do Campus Universitário de Tucuruí – CAMTUC,

3

convocado por meio do Ofício Circular Nº 038/2019/SE/CAMTUC/ UFPA, com a presença

4

dos senhores conselheiros: Wassim Raja El Banna – Coordenador do CAMTUC e Presidente

5

do Conselho, Viviane Almeida dos Santos – Vice-Coordenadora do CAMTUC, Diego Dias –

6

Coordenador de Planejamento, Gestão e Avaliação do CAMTUC, Professor Ewerton Ramos

7

Granhen – Representante do CONSEPE, Professor Otávio Noura Teixeira – Diretor da

8

FECOMP, Professor Caio Carvalho Moreira – Representante docente da FECOMP, Professor

9

Leopoldo Pacheco Bastos – Diretor da FEM, Professor Douglas Neves Garcia –

10

Representante docente da FEM, Professora Etiene Elayne Meireles da Rocha – Diretora da

11

FAESA, Professor César Juan Alarcón Llacctarímay – Representante docente da FAESA,

12

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

13

Representante Docente da FEC, Professor Jefferson Souza Costa – Suplente Diretor FEE,

14

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

15

Professor Junior Hiroyuki Ishihara – Representante Docente do NDAE, Rodimilson C.

16

Rodrigues de Araújo – Suplente Representante Técnico Administrativo, Wivian Figueiredo

17

Goés – Representante Técnico Administrativo, Luiz Carlos de Souza Barbosa - Representante

18

Técnico Administrativo, Emilda Oliveira de Sousa – Suplente Representante Discente.

19

Registrou-se ainda a presença dos participantes: Sec. Executiva Pollyanna Cristina Lima

20

Veiga, e Sara Príscilla Nunes Oliveira. Ausência Justificada: Luiz Fernando Pereira da Silva.

21

Ausência não Justificada: Aarão Lima Neto. 1. ABERTURA. O coordenador do CAMTUC

22

professor Wassim Raja El Banna cumprimentou a todos os presentes e declarou aberta a

23

sessão 2. COMUNICAÇÕES. O professor Wassim comunicou que na reunião passada havia
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24

sido informado pelo professor Ewerton Granhen que havia falhas na maneira em que se dava

25

andamento a reunião do conselho, principalmente em relação a quebra do interstício. Ele

26

apresentou um esquema proposto pelo professor Ewerton de como se deve proceder a reunião:

27

primeiramente a apresentação de das pautas com as leituras do parecer pelo relator, e

28

finalizado a leitura o relator pede então a quebra de interstício. Em seguida a secretária

29

executiva do campus Pollyanna Veiga dispôs que tanto regimento da UFPA quanto no

30

regimento interno do campus diz que na reunião deve ser realizada a leitura do parecer ou

31

recursos interpostos e aguardar o interstício de trinta dias para enfim aprova-los. Entretanto no

32

paragrafo a baixo permite que por iniciativa da presidência ou dos membros do plenário o

33

parecer que foi lido na reunião pode ser aprovado na mesma com a dispensa do interstício.

34

Em seguida a o professor Wassim solicitou dispensa do interstício dos pontos de pauta da

35

reunião atual. O professor Ewerton informou que está encerrando a portaria de representação

36

do CONSEPE, que atualmente é composta pelo próprio professor e o Bruno Wallacy. O

37

professor Junior Ishihara informou aos diretores de faculdade que o CONSEPE vem exigindo

38

que os concursos para docente de magistério superior, permaneçam com a titulação de doutor

39

mesmo havendo poucos interessados que possuam o título. E que o campus do interior possui

40

a peculiaridade de poder baixar a titulação para mestre, mas que as exigências para baixar a

41

titulação pedem uma justificativa plausível e consistente, caso contrário o CONSEPE não

42

aprova o pedido. A professora Viviane informou que todos os professores que aprovarem

43

projetos no conselho com alocação de carga horária precisam ter iniciativa de inserirem

44

alunos pra participar do projeto, a fim de reforçar a iniciação científica dos mesmos. A pós a

45

professora Fernanda Gouveia complementou que devemos pensar em estratégias, pois como

46

exemplo o PIBIC tem pontuação de 200pts e um professor iniciante não possui essa

47

pontuação, ainda ressaltou que a participação em congressos não pontua mais no PIBIC e que

48

o campus deve enfatizar a publicação de artigos em revistas, por que caso contrário não

49

ganhará bolsas. Em seguida informou que ocorre em Belém no mês de setembro o III

50

Congresso Brasileiro de Prevenção de Riscos e Desastres, e foi solicitada que seja divulgado e

51

incentivado a submissão de projetos por parte dos alunos das faculdades de engenharia civil e

52

ambiental. A professora Viviane fez informe que o campus submeteu no edital PASSE o

53

primeiro projeto sobre coordenação do professor Leopoldo com o objetivo de

54

internacionalizar o campus em pareceria com a Universidade livre de Bruxelas. A submissão
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55

é para conseguir financiamento para que o projeto possa ter andamento. 3. PROPOSIÇÕES.

56

O presidente do conselho propôs que para reunião atual e as próximas fosse realizada a

57

dispensa do interstício, com ressalva para os assuntos que necessitem esperar o tempo para ser

58

analisado. A proposição foi aceita pelos conselheiros presentes. 4. APROVAÇÃO DA ATA

59

DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 18/02/2019. 5. ORDEM DO DIA. 5.1. Homologação

60

do resultado do concurso para Docente Adjunto I Classe A, da Faculdade de Engenharia

61

Civil, tema: Cálculo e Sistemas Estruturais. O representante da Câmara de Assuntos

62

Estudantis e Graduação – CAEG, apresentou o parecer referente a homologação do resultado

63

do concurso para docente Adjunto A nível I, tema: Cálculo e Sistemas Estruturais da

64

Faculdade de Engenharia Civil. A câmara analisou os documentos e dispôs que o concurso foi

65

conduzido de acordo com o que dispõe a Resolução nº 4.959/2017 do CONSEPE em cada

66

uma de suas provas (escrita, didática e memorial). Desta forma, após a definição das

67

pontuações nestas avaliações, a Comissão Examinadora apresentou o Resultado referente à

68

primeira etapa deste processo seletivo conforme discriminado abaixo:

Nome do candidato

Nota da
Prova Escrita

Nota da Prova
Didática

Nota do
Memorial

Nota da
Primeira Etapa

Conceito

Carlos Rafael Marques
dos Santos

6,5

5,8

4,9

5,7

REG

69

O candidato recebeu conceito REGULAR recebendo pontuação de 5.7 pontos sendo abaixo

70

do necessário que é de 7 (sete) pontos, sendo assim o mesmo não foi aprovado sendo

71

necessária a reabertura do processo. A Câmara apreciou os documentos apresentados no

72

processo e emitiu parecer favorável à homologação do Resultado do concurso. Após o

73

presidente do conselho perguntou se todos estavam de acordo com o resultado do concurso e

74

por unanimidade acompanharam o parecer da câmara. 5.2. Aprovação do resultado a 1ª

75

Etapa do concurso para professor de magistério superior edital n° 359/2018, tema:

76

Materiais e Processos de Fabricação. O representante da CAEG apresentou o parecer

77

referente à homologação do resultado do concurso para docente Adjunto A nível I, tema:

78

Materiais e Processos de Fabricação da Faculdade de Engenharia Mecânica. De acordo com a

79

câmara o concurso foi conduzido de acordo com o que dispõe a Resolução nº 4.959/2017 do

80

CONSEPE em cada uma de suas provas (escrita, didática e memorial). Desta forma, após a
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81

definição das pontuações nestas avaliações, a Comissão Examinadora apresentou o Resultado

82

referente à primeira etapa deste processo seletivo conforme discriminado abaixo:

Nome do candidato

Nilo Nogueira da Silva

Nota da
Prova Escrita

Nota da Prova
Didática

Nota do
Memorial

Nota da
Primeira Etapa

Conceito

4,3

6,3

5,8

5,8

REG

83

O candidato recebeu conceito REGULAR recebendo pontuação de 5.8 pontos sendo abaixo

84

do necessário que é de 7 (sete) pontos, sendo assim o mesmo não foi aprovado sendo

85

necessária a reabertura do processo. A Câmara apreciou os documentos apresentados no

86

processo supracitado e emitiu parecer favorável à homologação do Resultado do concurso e

87

os conselheiros acompanharam o parecer da câmara aprovando o resultado. 5.3. Ajustes nos

88

planos acadêmicos referentes ao 2° semestre de 2018. O representante da GAEG

89

apresentou o parecer sobre os Ajustes nos plano acadêmicos referentes ao 2° semestre de

90

2018. A câmara observando os PITs verificou que a maioria dos professores cumpriu as (40)

91

quarenta horas semanais de atividades acadêmicas, referente ao 2º semestre de 2018 e

92

fecharam seus PITs como enfatiza a resolução 4.074 de Outubro de 2010, com exceção do

93

docente Victor Renan Barbosa Da Silva que ficou com carga horaria proporcional de 8h

94

semanais devido ao encerramento do vínculo contratual que finalizou em 16 de setembro de

95

2018. Pelo exposto, a câmara analisou e emitiu parecer favorável à aprovação dos ajustes nos

96

Planos Individuais referentes ao 2º semestre de 2018. Após breves discussões os conselheiros

97

decidiram aprovar o parecer juntamente com os PITs. 5.4. Aprovação do projeto de

98

monitoria intitulado “Monitoria para Engenharia Civil”. O representante da CEG

99

apresentou o parecer referente ao processo que trata da aprovação do Projeto de Monitoria

100

intitulado “Monitoria para Engenharia Civil”, coordenado pela professora Carolina Coelho

101

da Rosa SEM alocação de carga horária com período de execução de abril de 2019 a abril de

102

2020. Após o diretor da FEC explanou que o projeto visa ajudar alunos nas disciplinas

103

estruturais e básicas do curso, e está sendo realizado em conjunto com os discentes do Centro

104

Acadêmico de Engenharia Civil – CAEC, afim possibilitar a formação complementar dos

105

discentes do curso de engenharia civil da UFPA, Campus de Tucuruí, contribuindo para o

106

processo de ensino e aprendizagem que serão exercidas por discentes regularmente

107

matriculados. Após o exposto o professor Wassim questionou se alguém seria contrario ao
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108

projeto, e como não objeções o projeto foi aprovado por unanimidade. 5.5. Aprovação da

109

Comissão Setorial Própria de Avaliação (CSPA) do Campus de Tucuruí. A professora

110

Viviane apresentou o projeto de criação da Comissão Setorial Própria de Avaliação (CSPA),

111

como o primeiro campus da UFPA a realizar a criação dessa comissão, que busca auxiliar na

112

implementação de um processo de avaliação interna da UFPA no CAMTUC. Como nomes

113

indicados para compor a comissão têm:
INTEGRANTES CSPA
Ezequiel Andrade Belo (Docente FEM)
Cleison Daniel Silva (Docente FEE)

REPRESENTAÇÃO
PRESIDENTE
TITULAR

Francisco das Chagas de Oliveira Cacela Filho
(Docente FAESA)

SUPLENTE

Grazielle Tigre de Souza (Docente FEC)

SUPLENTE

Hélio Loiola dos Santos Júnior (Téc. Adm.)

TITULAR

Aida Patrícia Fernandes Lameira (Téc. Adm.)

TITULAR

Novax Sacramento dos Reis (Téc. Adm.)

SUPLENTE

Marta Macedo Matos de Araújo (Téc. Adm.)

SUPLENTE

Emilda Oliveira de Sousa (Discente FECOMP)

TITULAR

Ygor Felipe Oliveira Paes (Discente FEC)

TITULAR

Renua Meireles Almeida (Discente FECOMP)

SUPLENTE

Lucas Nunes Franco (Discente FAESA)

SUPLENTE

114

O professor Wassim informou que as CSPA serão um apoio para o NDE das

115

faculdades e não sobreporá ao NDE, e a professora Viviane complementou dizendo que a

116

comissão permitirá formalizar as avaliações do desempenho das faculdades prevendo as

117

possíveis notas futuras que o campus poderá receber em outras avaliações. Em seguida o

118

servidor Hélio Complementou que desde 2004 com a criação do sistema de avaliação do

119

ensino superior foi estabelecido que as universidades tivessem uma Comissão de Avaliação

120

Própria (CPA) e diante da imensidão da UFPA com muitas unidades ocorriam

121

congestionamento de alguns problemas e não havia o acompanhamento de perto de
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.

122

desenvolvimento das faculdades, com isso houve a discussão de criação de uma CPA própria

123

dos campis a fim de auxiliar os trabalhos da CPA de Belém. Com isso o CAMTUC se torna o

124

primeiro campus da UFPA a receber o projeto como teste. Após breves discussões os

125

conselheiros aprovaram a criação da comissão com a composição dos nomes indicados. 5.6.

126

Convalidação e homologação do 1º ciclo de avaliação de estágio probatório da Prof.ª

127

Raisa Rodrigues Neves lotada na Faculdade de Engenharia Civil. A secretaria executiva

128

do campus Pollyanna Lima Veiga apresentou o processo que trata da Convalidação e

129

Homologação do 1° Ciclo de estágio probatório da servidora Raisa Rodrigues Neves,

130

explicou que a convalidação se dá pelo fato que no período de avaliação a docente estava de

131

licença maternidade logo não pode ser realizada a avaliação. Após a apresentação os

132

conselheiros decidiram convalidar e aprovar o 1° ciclo da servidora. 5.7. Homologação do

133

Resultado da avaliação de desempenho em estágio probatório da Servidora Rosinete

134

Silva Macedo, ocupante do cargo de Pedagogo, sob o período de avaliação de 08/08/2016

135

a 08/08/2019. Relator: Maico Almeida. O presidente da Câmara de Assuntos Administrativos

136

Legislação e Normas – CAALEN apresentou o parecer que trata da avaliação de desempenho

137

em estágio probatório da servidora Rosinete Silva Macedo, ocupante do cargo de Pedagogo-

138

Área, período de 08/08/2016 a 08/08/2019 foi realizado dentro do prazo determinado obtendo

139

conceito excelente. A câmara analisou o processo e emitiu parecer favorável ao resultado da

140

avaliação. Os conselheiros por unanimidade acompanharam o voto da câmara. 5.8.

141

Homologação do Resultado da avaliação de desempenho em estágio probatório do

142

Servidor Maico da Silva Almeida, ocupante do cargo de Técnico em Laboratório – Área:

143

Física, sob o período de avaliação de 02/08/2016 a 02/08/2019. Relatora: Tamires Costa de

144

Aguiar. O presidente da Câmara de Assuntos Administrativos Legislação e Normas –

145

CAALEN apresentou o parecer que trata da avaliação de desempenho em estágio probatório

146

do servidor Maico da Silva Almeida, o período de avaliação é de 02/08/2016 a 02/08/2019,

147

na qual o servidor obteve resultado excelente a câmara emitiu parecer favorável ao resultado.

148

Em seguida o resultado foi aprovado pelo conselho do CAMTUC. 5.9. Homologação do

149

Resultado da avaliação de desempenho em estágio probatório do servidor Daniel da

150

Conceição Pinheiro, ocupante do cargo de Professor do Magistério Superior. O período

151

de avaliação é de 09/09/2016 a 09/09/2019. Relator: Grazielle Tigre. O representante da

152

CAALEN apresentou o parecer sobre o processo que trata da avaliação de estágio probatório
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153

do servidor Daniel da Conceição Pinheiro, ocupante do cargo de Professor do Magistério

154

Superior. O período de avaliação é de 09/09/2016 a 09/09/2019, tendo como resultado o

155

conceito EXCELENTE. A câmara emitiu parecer favorável ao resultado da avaliação e os

156

conselheiros acompanharam o voto da câmara. 5.10. Aprovação de indicação da comissão

157

examinadora para progressão funcional da docente Aline Furtado Louzada de Adjunto

158

Nível II - Classe C para Adjunto Nível III - Classe C por ter cumprido o interstício de

159

15/06/2017 a 15/06/2019. Relator: Maciel Furtado. O presidente da CAALEN apresentou o

160

parecer sobre a Indicação de Banca de Avaliação de Desempenho da docente Aline Furtado

161

Louzada, Docente na Classe C – Adjunto nível II, para a Classe C – Adjunto nível III por ter

162

cumprido o interstício de 24 meses, 15/06/2017 a 15/06/2019. Os membros indicados foram:

163

Prof. Dr. Karlo Queiroz da Costa (Associado) como presidente, André Luiz Amarante

164

Mesquita (Titular), Prof. Dr. Heleno Fulber (Adjunto IV) e Profª. Drª. Karyme do Socorro de

165

Souza Vilhena (Adjunto IV) como suplente. Considerando que a proposta está em

166

consonância com as exigências para composição de Banca de Avaliação de Desempenho a

167

câmara emitiu parecer favorável a indicação o qual foi aprovado pelos conselheiros na

168

reunião. 5.11. Aprovação do relatório para progressão funcional do docente Otávio

169

Noura Teixeira de Adjunto Nível I - Classe A para Adjunto Nível II - Classe A por ter

170

cumprido o interstício de 30/07/2014 a 30/07/2016. Relator: César Juan. O representante da

171

CAALEN apresentou o parecer sobre o processo de progressão docente Otávio Noura

172

Teixeira, Professor Adjunto A, nível I, solicita concessão de progressão funcional, para

173

Adjunto A, nível II por ter cumprido o interstício de 24 meses, a saber, 30/07/2014 a

174

30/07/2016. A comissão de avaliação se reuniu em 22/03/2019 e verificou a pontuação total

175

alcançada de 250 pontos. A câmara emitiu parecer favorável ao relatório. Após o professor

176

Wassim informou que em conversa com os representantes da PROGEP indagou qual seria a

177

data do interstício novo caso o docente perca o prazo e obteve como resposta que o novo

178

interstício iniciaria com a data da reunião de aprovação do relatório de progressão no

179

conselho do campus. Após o exposto os conselheiros aprovaram o relatório de progressão.

180

5.12. Aprovação de indicação da comissão examinadora para progressão funcional do

181

docente Douglas Neves Garcia de Classe C - Adjunto Nível II para Classe C – Adjunto

182

Nível III por ter cumprido o interstício de 02/06/2017 a 02/06/2019. Relator: Maciel

183

Furtado. O presidente da CAALEN apresentou o parecer sobre a Indicação de Banca de
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184

Avaliação de Desempenho do docente Douglas Neves Garcia, Docente na Classe C – Adjunto

185

nível II, solicita concessão de progressão funcional, para a Classe C – Adjunto nível III por ter

186

cumprido o interstício de 24 meses, 02/06/2017 a 02/06/2019, os membros indicados – Prof.

187

Dr. Arão Ferreira Lima Neto (Adjunto C IV) como presidente, André Luiz Amarante

188

Mesquita (Titular), Prof. Dr. Karlo Queiroz da Costa (Associado D II) e Prof. Dr. Heleno

189

Fulber (Adjunto C IV) como suplente. Considerando que a proposta está em consonância com

190

as exigências para composição de Banca de Avaliação de Desempenho a câmara emitiu

191

parecer favorável a indicação o qual foi aprovado pelos conselheiros na reunião. 5.13.

192

Aprovação de Alocação de Carga Horária ao projeto intitulado “Capacitação de Jovens

193

do Ensino Médio das Escolas Públicas do Município de Tucuruí através de Cursos na

194

Área Metal-Mecânica” coordenado pelo docente Douglas Neves Garcia. O representante

195

da CAPEP apresentou o parecer que trata da Alocação de Carga Horária ao projeto intitulado

196

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

197

através de Cursos na Área Metal-Mecânica” coordenado pelo docente Douglas Neves Garcia,

198

o docente solicitou alocação de 10 horas de carga horaria ao projeto, solicitação apreciada e

199

aprovada por unanimidade pelos conselheiros. 5.13. Aprovação de Carga horária para o

200

projeto de pesquisa intitulado “Análise do Ruído Ocupacional em Trabalhadores na

201

Cidade de Tucuruí - PA” coordenado pelo docente Walter dos Santos Sousa, projeto

202

aprovado no edital nº01/2019 PIBEX. O representante da CAPEP apresentou o parecer que

203

trata da Aprovação de Carga horária para o projeto de pesquisa intitulado “Análise do Ruído

204

Ocupacional em Trabalhadores na Cidade de Tucuruí - PA” coordenado pelo docente Walter

205

dos Santos Sousa, projeto aprovado no edital nº01/2019 PIBEX. O docente solicitou alocação

206

de 10horas semanais ao projeto com o período de execução de 12 meses a contar da data de

207

aprovação do edital. Após as apreciações do conselho foi aprovada a alocação de carga

208

horária ao projeto. 5.15. Aprovação Do Projeto de Extensão “Autonomia e Inclusão

209

Digital para Cidadania no Campus Universitário de Tucuruí”, coordenado pela

210

assistente social Daniela Lopes de Andrade, com Colaboração das servidoras Wiviam de

211

Figueiredo Goés Ferreira e Rosinete Silva Macedo. O representante da CAPEP apresentou

212

o parecer referente ao processo que trata da aprovação do Projeto de Extensão intitulado:

213

“Autonomia e Inclusão Digital para Cidadania no Campus Universitário de Tucuruí”,

214

coordenado pela servidora Daniela Lopes Andrade com colaboração das servidoras Wiviam
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215

de Figueiredo Goés Ferreira e Rosinete Silva Macedo. Após a apresentação do parecer o

216

conselho aprovou o projeto supracitado por unanimidade. 5.16. Composição das Câmaras

217

CAALEN, CAPEP, CAEG e CAEF. A secretária executiva apresentou a sugestão das

218

indicações de membros para atuarem nas câmaras de: Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação –

219

CAPEP, Ensino de Graduação e Assuntos Estudantis – CAEG, e Assuntos Administrativos,

220

Legislação e Normas – CAALEN, do Conselho do Campus Universitário de Tucuruí,

221

enviadas a secretaria executiva como resposta ao Ofício Circular Nº 020/2019/SE/CAMTUC/

222

UFPA, informando ainda que falta o preenchimento de algumas vagas. Após breves

223

discussões com os presentes foram indicados os seguintes nomes para compor as câmaras.
CAALEN

CAEG

Raynner Menezes Docente FAESA
Caio Carvalho Docente FECOMP
Douglas Garcia Docente FEM
Hélio Loiola Téc. Administrativo.
Luan Pinheiro Discente FECOMP
Ewerton Granhen Docente FEE (suplente)
Carolina Coelho Docente FEC (suplente)
Talita Oeiras Téc. Adm. (suplente)
Tamires Aguiar Discente FAESA (suplente)
CAPEP

César Juan Docente FAESA
Otávio Noura Docente FECOMP
Rafael Bayma Docente FEE
Rosinete Macedo Téc. Administrativo.
Luiz Fernando Discente FEM
Walter Sousa Docente FEM (suplente)
Grazielle Tigre Docente FEC (suplente)
Ana Silva Téc. Adm. (suplente)
Ygor Felipe Discente FEC (suplente)
CAEF

Aline Louzada Docente FAESA
Marcos Amaris Docente FECOMP
Davi Barbosa Docente FEC
Maico Silva Téc. Adm.
Edevaldo Valente Discente FECOMP
Bruno Wallacy Docente FEM (suplente)
Washington Sousa Docente FEE (suplente)
Aida Patrícia Tec. Adm. (suplente)
Giulliane Layra Discente FEC (suplente)

Maciel Furtado Docente FEM
Raisa Neves Docente FEC
Luis Paulo Docente FEE
Wiviam Góes Tec. Administrativo.
Romário de Brito Discente FEM
Adonney Allan Docente FECOMP (suplente)
Francisco Cacela Docente FAESA (suplente)
Ricardo Souza Tec. Adm. (suplente)
Emilda Sousa Discente FECOMP (suplente)

224

Após as indicações dos membros os conselheiros deliberou aprovar as indicações conforme a

225

tabela acima e decidiram que os presidentes de cada câmara serão eleitos conforme reunião

226

entre si pelos próprios membros. 5.17. Composição da Comissão Eleitoral CONSEPE. O

227

professor Wassim informou que há necessidade de criação de uma comissão eleitoral para

228

escolha do novo representante docente no CONSEPE, para isso pediu que os conselheiros

229

participassem dessa comissão, após sua fala começaram as indicações para compor a

230

comissão sendo os membros indicados os docentes: Otávio Noura Teixeira como presidente,
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Jefferson Sousa Costa como titular, Caio Carvalho Moreira como titular, Junior Hiroyuki

232

Ishihara como suplente e Ewerton Ramos Granhen como suplente. Após os conselheiros

233

aprovaram a comissão. Em seguida o presidente do conselho sugeriu que a comissão entregue

234

o regimento eleitoral até o dia 06/05 para dar andamento ao processo de eleição. A sugestão

235

do professor foi aceita por unanimidade pelos conselheiros. 5.18. Aprovação do AD

236

REFERENDUM N°019/2019 que referente à aprovação do de Proposta de Projeto de

237

Extensão “Autonomia e Inclusão Digital para cidadania no Campus Universitário de

238

Tucuruí”, coordenado pela Assistente Social Daniela Lopes de Andrade, com

239

Colaboração das servidoras Wiviam de Figueiredo Goés Ferreira e Rosinete Silva

240

Macedo. A secretária executiva do campus apresentou AD REFERENDUM N°019/2019 que

241

referente à aprovação do de Proposta de Projeto de Extensão “Autonomia e Inclusão Digital

242

para cidadania no Campus Universitário de Tucuruí”, coordenado pela Assistente Social

243

Daniela Lopes de Andrade, com Colaboração das servidoras Wiviam de Figueiredo Goés

244

Ferreira e Rosinete Silva Macedo. Como o projeto foi aprovado pelos conselheiros, eles

245

também aprovaram o ad referendum. 6. INDICAÇÕES: Não Houve. Não havendo nada mais

246

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

247

deu por encerrada a sessão – às 11:30hrs. A reunião foi gravada em áudio. E, para constar,

248

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

249

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

250

Tucuruí, e demais conselheiros presentes.
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