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

ATA DO CONSELHO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUCURUÍ
(29.10.2019)
Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho do Campus
Universitário de Tucuruí da Universidade Federal do Pará.

1

Ao vigésimo nono dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniu-se

2

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

3

Circular Nº 107/2019/SE/CAMTUC/UFPA, com a presença dos senhores conselheiros:

4

Professor Wassim Raja El Banna – Coordenador do CAMTUC e Presidente do Conselho;

5

Professora Viviane Almeida dos Santos – Vice-Coordenadora do CAMTUC; Diego Dias –

6

Coordenador de Planejamento, Gestão e Avaliação; Professora Vanessa Conceição dos Santos

7

Representante do CONSEPE; Professor Otávio Noura Teixeira – Diretor da FECOMP;

8

Professor Caio Carvalho Moreira – Representante docente da FECOMP; Professor Douglas

9

Garcia Neves – Representante Docente da FEM; Professora Etiene Elayne Meireles da Rocha

10

– Diretora da FAESA; Professor César Juan Alarcón Llacctarímay – Representante Docente

11

FAESA; Professor Marlon Braga dos Santos – Diretor da FEC; Professor Rafael Suzuki

12

Bayma - Diretor da FEE; Professor Aarão Ferreira Lima Neto – Diretor do NDAE; Wiviam

13

Figueiredo Goés – Representante Técnico Administrativo; Marta Macedo Matos de Araújo –

14

Representante Técnico Administrativo; Luiz Carlos de Souza Barbosa – Representante

15

Técnico Administrativo. Registrou-se ainda a presença dos participantes: Sec. Executiva

16

Pollyanna Cristina Lima Veiga, e Thiago Alves dos Santos. Ausência Justificada: Bruno

17

Merlin, Luiz Fernando Pereira da Silva. Ausência Não Justificada: Leopoldo Pacheco Bastos,

18

Fernanda Pereira Gouvêa, Cleison Daniel Silva, Rannys Fontaine Coelho de Assunção. 1.

19

ABERTURA. O Coordenador do CAMTUC saudou os presentes, realizou a primeira

20

chamada para iniciar a reunião, como não havia quórum, esperou-se o tempo regimental. 2.

21

COMUNICAÇÕES. 2.1. A professora Etiene informa que o novo professor de Química da

22

FAESA, Alex Valente, já está em atividade no campus. 2.2. Professor Wassim parabeniza
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23

todos os presentes pelo dia do servidor público, e agradece aos técnicos administrativos Diego

24

e Aida, pela organização do evento que foi organizado pela manhã, no campus em

25

comemoração à esse dia, e reforça que os servidores principalmente os/as docentes têm que

26

ser mais ativos nas programações do Campus, mas que fica feliz na participação dos eventos

27

que têm sido promovidos. Professora Etiene comenta que há vários comentários positivos a

28

respeito do ambiente modificado e mais alegre através dessas ações de integração. 2.3. O

29

professor Wassim lembra novamente do convite para a confraternização de final de ano do

30

campus no dia sete de dezembro. 2.4. O Coordenador do Campus informa que houve os cem

31

por cento do desbloqueio das verbas da universidade, e com isso já conseguiu fazer o

32

necessário como a instalação do novo bebedouro, e poderá ser executada também a

33

construção da caixa d´agua, a reforma do NUT, e a manutenção do micro-ônibus, mas

34

também informa que há um problema para o ano que vem, pois pela prévia da matriz

35

orçamentária, o Campus irá operar apenas com 60% do que o Campus recebeu este ano. 2.5.

36

O coordenador do Campus informou que a planilha do PDU foi enviada, e novamente não foi

37

preenchida, e que a reunião da semana passada foi cancelada, então se decidiu que cada

38

diretoria irá preencher a planilha individualmente, e posteriormente criar um novo PDU. 2.6.

39

Professor Wassim informa sobre o SIMPOMEC que ocorrerá nos dias 6, 7, e 8 de novembro,

40

e que o evento já conta com mais de 120 inscritos. 2.8. Professor Wassim informa de que dos

41

dias 14 a 18 irá acontecer o Interatleticas Pará em Belém, que é um torneio esportivo a nível

42

estadual e os alunos do Campus irão participar, e lembra que foi colocado no calendário que

43

entre os dias 14 a 18 não haverá atividade avaliativa no Campus para não prejudicar os

44

alunos. 2.9. O Coordenador do Campus informa que conseguiram enviar alguns alunos do

45

Campus para participar de uma feira de ciências em Abaetetuba com três projetos, e todos

46

esses foram premiados. O projeto Muiraquitã conseguiu classificação para apresentar na feira

47

da Argentina, a Domótica conseguiu a classificação para a disputa em Santa Catarina e o

48

Ecotuc a classificação para Feira do Amapá, e isso mostra a importância dos projetos de

49

extensão realizados no Campus, assim como a dedicação de nossos/as professores/as e

50

alunos/as. 2.10. Professor Wassim Raja lembra que semana retrasada houve o fórum dos

51

Coordenadores, junto com o fórum dos CPGAs para tratar de assuntos referentes aos Campis.

52

Entre os painéis que foram discutidos estavam o processo de reconfiguração de estrutura

53

organizacional das unidades regionais, a questão de processos de afastamento de servidores
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54

em relação aos novos Decretos Presidenciais, processos de avaliação de cursos como Avalia e

55

ENADE, políticas de fortalecimentos das pós-graduações, processo de implementação de

56

ação Multicampi a fim de conseguir novas fontes de recursos para os projetos de extensão,

57

isso vale para as atléticas com a criação de Multicampi esporte a fim de fortalecer as atléticas

58

nos interiores e a prática de esporte, políticas de assistência estudantil. 2.11. Professora

59

Viviane relembra que semana passada teve reunião com os Diretores das Faculdades e os

60

integrantes da CSPA, professor César, e os técnicos e foi colocada como primeiro ponto de

61

pauta a humanização no tratamento com o/a discente que foi um ponto bastante comentado no

62

fórum dos Coordenadores, e que a própria SAEST comenta que de 17% dos alunos da UFPA

63

tem ideias suicidas ou de morte, e que isso é um dado bem preocupante. E que por isso é

64

necessária uma mudança da concepção da docência com relação aos alunos, pois está

65

adoecendo os/as alunos/as. E haverá várias ações que serão trabalhadas nesse aspecto. 2.11. A

66

Vice Coordenadora fala sobre as oficinas que o Campus está ofertando e pede para que os

67

presentes divulguem para os acadêmicos, porque essas oficinas são bem importantes. 3.

68

PROPOSIÇÕES. Não há. 4. APROVAÇÃO DA ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA

69

DE 29/09/2019. A secretaria executiva informou que a ata da 9ª Reunião Ordinária de

70

29/09/2019 foi enviada aos conselheiros por e-mail e não houve sugestão de modificações ou

71

alterações nos textos, sendo assim os conselheiros deliberaram aprovar a Ata supracitada. 5.

72

ORDEM DO DIA. 5.1. Homologação do resultado do concurso para Professor da

73

Carreira de Magistério Superior, edital nº 117/2019. Tema: Eletrônica. A Secretária

74

Executiva apresentou o parecer referente à homologação do resultado do concurso para

75

Professor da Carreira de Magistério Superior, da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEE),

76

onde compõe o processo o Ad Referendum nº 10/2019 da FEE, Atas da comissão avaliadora

77

do concurso e Ad Referendum nº 61/2019, no qual não houve candidato aprovado. E informa

78

ainda que o processo foi enviado para PROGEP solicitando alteração da titulação no edital

79

para mestre. Em seguida, o Presidente do Conselho perguntou se todos/as estavam de acordo

80

com o resultado do concurso e por unanimidade aprovaram a homologação do resultado final

81

do concurso. 5.2. Aprovação do resultado final do concurso para professor substituto,

82

edital n° 250/2019 da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental. Tema: Química

83

Ambiental e Cálculo para Engenharia. A servidora Pollyanna informa que conforme havia
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84

sido citado nas comunicações (2.1) o candidato aprovado já se encontra em atividade no

85

Campus, tendo sido aprovado acordo com resultado discriminado abaixo:

Nome do candidato

Nota da
Prova
Escrita

Nota da Prova
Didática

Nota
Final

Conceito

Resultado

Alex Lopes Valente

7,4

7,7

7,55

BOM

APROVADO E
CLASSIFICADO

86

Dentre os documentos que compõem o processo estão Ata de Homologação e Conclusão do

87

Resultado Final, Ata de Homologação e Conclusão do Resultado Preliminar, Ata do

88

Resultado da Prova Didática, Ata do Resultado da Prova Escrita, Ata do Sorteio da Prova

89

Didática, Ata do Sorteio e Realização da Prova Escrita, Ata de Homologação das Inscrições,

90

Ata de Instalação da Comissão Examinadora, Resolução Ad Referendum Nº 012/2019 –

91

FAESA, Resolução Ad Referendum Nº 062/2019 – SE/CAMTUC. Após o Presidente do

92

Conselho perguntou se todos/as estavam de acordo com o resultado do concurso e por

93

unanimidade aprovaram a homologação do resultado final do concurso. 5.3. Homologação do

94

1° Ciclo de Estágio Probatório da Servidora Aida Patrícia Fernandes Lameira. A secretária

95

executiva do CAMTUC apresentou o processo que trata da homologação do 1º ciclo de

96

estágio probatório da servidora Aida Patrícia Fernandes Lameira. Informou que foi aprovada

97

no 1° ciclo por sua chefia imediata. Em seguida o professor Wassim perguntou se todos/as

98

estavam de acordo e os/as conselheiros/as aprovaram a homologação. 5.4. Homologação e

99

Convalidação do 1° Ciclo de Estágio Probatório da Servidora Raissa Priscilla Costa Moraes.

100

A secretária executiva do CAMTUC apresentou o processo que trata da homologação do 1º

101

ciclo de estágio probatório da servidora Raissa Priscilla Costa Moraes. Afirmou que se trata

102

de convalidação, pois já havia passado do prazo para aprovação, a servidora foi avaliada por

103

sua chefia imediata e aprovada no 1º ciclo. Em seguida o professor Wassim perguntou se

104

todos estavam de acordo e os/as conselheiros/as aprovaram a convalidação. 5.5.

105

Homologação do 2° Ciclo de Estágio Probatório da Docente Grazielle Tigre de Souza. A

106

secretária executiva apresentou o processo que trata da homologação do 2° Ciclo de Estágio

107

Probatório da docente Grazielle Tigre de Souza, com o período de avaliação de 22/12/2018 a

108

22/10/2019 tendo como resultado o conceito excelente. Após a Presidente do Conselho

109

indagou se todos estavam de acordo com o resultado e os/as conselheiros/as deliberaram
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110

homologar o resultado. 5.6. Aprovação de Relatório para Progressão Funcional do professor

111

Caio Carvalho Moreira, com pedido de vigência de 05/10/2017 a 05/10/2019. A Secretária

112

Executiva apresentou o parecer N° 067/2019 – CAALEN que trata da aprovação do relatório

113

de progressão funcional do docente Caio Carvalho Moreira, cargo ocupado na categoria

114

docente Classe A – Assistente nível I, para a Classe A – Assistente nível II por ter cumprido o

115

interstício de 24 meses, 05/10/2017 a 05/10/2019. A comissão de avaliação, composta pelos

116

membros indicados – Prof. Dr. Bruno Merlin (presidente), Prof. Dr. Karlo Queiroz da Costa e

117

Prof. Dr. Heleno Fulber. O docente atingiu a pontuação de 122,5 a qual é superior ao mínimo

118

exigido de 60 pontos para progressão na Classe A de acordo com a Resolução nº 727 do

119

CAMTUC de 22/06/2015. O parecer do relator é favorável à aprovação da progressão. Após

120

os/as conselheiros/as aprovaram o relatório de progressão do docente. 5.7. Aprovação de

121

Relatório para Progressão Funcional do professor Adonney Allan de Oliveira Veras, com

122

pedido de vigência de 19/12/2017 a 19/12/2019. Relator: Douglas Neves. A Secretária

123

Executiva apresentou o parecer N° 069/2019 – CAALEN que trata da aprovação do relatório

124

de progressão funcional do docente Adonney Allan de Oliveira Veras, cargo ocupado na

125

categoria docente docente Classe A – Adjunto nível I, para a docente Classe A – Adjunto

126

nível II por ter cumprido o interstício de 24 meses, 19/12/2017 a 19/12/2019. A comissão de

127

avaliação, composta pelos membros indicados – Prof. Dr. Karlo Queiroz da Costa

128

(presidente), Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima Neto e Prof. Dr. Bruno Merlin. O docente atingiu

129

a pontuação de 580 a qual é superior ao mínimo exigido de 60 pontos para progressão na

130

Classe A de acordo com a Resolução nº 727 do CAMTUC de 22/06/2015. O parecer do

131

relator é favorável à aprovação da progressão. Após os/as conselheiros/as aprovaram o

132

relatório de progressão do docente. 5.8. Aprovação de Relatório para Progressão Funcional

133

da Professora Viviane Almeida dos Santos, com pedido de vigência de 27/12/2017 a

134

27/12/2019. Relator: Douglas Neves. A Secretária Executiva apresentou o parecer N°

135

068/2019 – CAALEN que trata da aprovação do relatório de progressão funcional da docente

136

Viviane Almeida dos Santos, cargo ocupado na categoria docente Classe C – Adjunto nível I

137

para a Classe C – Adjunto nível II por ter cumprido o interstício de 24 meses, 27/12/2017 a

138

27/12/2019. A comissão de avaliação, composta pelos membros indicados – Prof. Dr. Karlo

139

Queiroz da Costa (presidente), Prof. Dr. Aarão Ferreira Lima Neto e Prof. Dr. Bruno Merlin.

140

A docente atingiu a pontuação de 504 a qual é superior ao mínimo exigido de 100 pontos para
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141

progressão na Classe C de acordo com a Resolução nº 727 do CAMTUC de 22/06/2015. O

142

parecer do relator é favorável à aprovação da progressão. Após os/as conselheiros/as

143

aprovaram o relatório de progressão da docente. 5.9. Aprovação da Resolução Ad

144

Referendum n. 063/2019 que homologa as inscrições do Processo Seletivo Simplificado

145

para Professor Substituto do concurso edital n. 336/2019. Tema: Materiais e Processos de

146

Fabricação. 5.10. Aprovação da Resolução Ad Referendum n. 064/2019 que homologa as

147

inscrições do Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto do concurso edital

148

n. 336/2019. Tema: Circuitos Elétricos. 5.11. Aprovação da Resolução Ad Referendum n.

149

065/2019 que homologa o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para Professor

150

Substituto do concurso edital n. 336/2019. Tema: Circuitos Elétricos. O Presidente do

151

Conselho solicitou que os pontos de pauta referentes às homologações de inscrições do

152

processo seletivo simplificado e resultado final de PSS e seus respectivos ad referendum

153

fossem aprovados em bloco, e os/as conselheiros/as aprovaram a sugestão. Em seguida o

154

professor Wassim colocou em votação e todos foram aprovados. 6. INDICAÇÕES: Não

155

Houve. Não havendo nada mais a tratar o presidente do Conselho do CAMTUC agradeceu o

156

comparecimento dos membros e deu por encerrada a sessão – às 16:00h. A reunião foi

157

gravada em vídeo. E, para constar, será lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai

158

assinada pelo Presidente do Conselho, e por mim, Pollyanna Cristina Lima Veiga, Secretária

159

Executiva do Campus Universitário de Tucuruí, e demais conselheiros presentes.
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