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Ao vigésimo terceiro dia do mês de março de dois mil e dezessete, às
duas horas e quinze minutos reuniu-se o Conselho do Campus
Universitário de Tucuruí – CAMTUC, convocado por meio do Memo.
Circular n.º 011/2017-S. E. CAMTUC/UFPA, com a presença dos
senhores conselheiros: Marcelo Rassy Teixeira – Coordenador do
CAMTUC e Presidente do Conselho, Heleno Fülber – Vice – Coordenador
do CAMTUC, Udson Pacheco de Souza - Coordenador de Planejamento,
Gestão e Avaliação, Professor Bruno Merlin – Diretor da FECOMP,
Professor Renato Luz Cavalcante – Representante docente da FECOMP,
Professor Bruno Wallacy Martins – Diretor da FEM, Professor Leopoldo
Pacheco Bastos – Representante docente da FEM, Professor César Juan
Alarcón Llacctarímay – Suplente do Diretor da FAESA, Professor
Raynner Menezes Lopes – Representante docente da FAESA, Professora
Débora Dias Costa Moreira – Diretora da FEC, Professora Fernanda
Pereira Gouveia – Representante Docente da FEC, Professor Karlo
Queiroz da Costa – Diretor da FEE, Professor Ewerton Ramos Granhen
– Representante Docente da FEE, Professor Aarão Ferreira Lima Neto –
Diretor NDAE, Professor Jessé Luis Padilha – Representante docente
NDAE, Giselle Damasceno de Souza - Representante Técnico
Administrativo Hélio Loiola dos santos júnior – Representante Técnico
Administrativo, Deyvison Pereira Azevedo – Representante Discente,
Nuria Caroline Silva da Rocha – Representante Discente. Não registrouse ausência de conselheiro nesta reunião. 1. ABERTURA. O presidente
da sessão, professor Marcelo Rassy cumprimentou a todos os presentes
e declarou aberta a reunião. 2. COMUNICAÇÕES. O professor Karlo
Queiroz iniciou a sessão de comunicações informando que agora o
cadastro dos projetos de pesquisa será feito diretamente pelo SIGAA.
Informou ainda que a próxima seleção do PIBIC - que também terá os
projetos cadastrados pelo sistema - terá inicio das inscrições no dia 17
de abril e, por isso, pede que haja uma extraordinária para aprovação
dos projetos que serão submetidos pelos professores do CAMTUC, pois
na submissão é necessária a ATA da reunião na qual os projetos foram
aprovados, cópia do projeto e a portaria. A professora Fernanda Gouveia
- sobre seu projeto em parceria com o exército, informou que os
soldados estão fazendo, nesse momento, um curso com o professor
Jessé Padilha sobre manutenção e limpeza de ar-condicionados.
Comunicou ainda que o professor Karlo também demonstrou ter
interesse em ofertar minicursos para os militares, porém o calendário
desse ano já está fechado, mas informa que ano que vem convidará a
Faculdade de engenharia Elétrica para ofertar minicursos. Ainda sob
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posse da palavra a professora comunicou que os militares já fizeram a
limpeza do NDAE e colocaram britas nas áreas mais esburacadas, hoje
estão dando manutenção no laboratório de Engenharia Civil e mês que
vem irão para o NUT. O professor Marcelo afirmou que o projeto da
professora Fernanda está sendo muito produtivo para a instituição, mas
pede que, quando o exército vier trabalhar em algum setor, o professor
interessado esteja presente, para orientar e dar auxílio aos militares. A
professora Fernanda, então, reforça a necessidade de dar assistência
aos militares, oferecer água, material necessário etc. O professor César
inicia sua fala pedindo que a professora Fernanda solicite que a área
externa do CAMTUC seja capinada e passa ao seu informe, no qual fala
sobre o caso da professora Aline Santos, que passou no concurso para
docente da UFPA campus Belém e solicitou para o conselho da FAESA a
sua remoção condicionada a abertura imediata de um código de vaga
para docente que será liberado pelo ITEC. O professor alegou que,
sendo aprovado ou não, a professora Aline irá assumir a vaga em
Belém, mas para que ela não perca o seu tempo de serviço, pede que
aprovem a remoção que já está condicionada a um código de vaga para
a FAESA. O colegiado da FAESA discutiu o assunto, e o caso foi
aprovado por unanimidade. Porém, como o caso não entrou como ponto
de pauta na reunião do conselho, pede que os conselheiros permitam a
entrada desse assunto ainda nessa reunião. A professora Aline tomou
posse da palavra e comunicou a todos que já foi feita a reunião no ITEC
e a secretária executiva informou que a vaga já está disponibilizada
para o CAMTUC, mas que precisa de um posicionamento do mesmo.
Ressaltou que, para esse campus, não haverá perda, pois a vaga virá
para cá. Após breve discussão os conselheiros aprovaram que este
assunto entre como ponto de pauta. O conselheiro Hélio Loiola
informou sobre a recepção dos calouros das Faculdades de Engenharia
Civil, Mecânica e Elétrica que ocorrerá no dia 03 de abril de 2017. A
divisão de Avaliação e Ensino já elaborou uma palestra que trata a
respeito do regulamento de graduação, pois concluíram importante
tratar desse assunto com os calouros. Já há também a palestra da
equipe de assistência social para ser apresentada aos novos alunos.
Comunica ainda que haverá amanhã (24/03/2017) uma reunião com
os diretores das referidas faculdades, representantes da biblioteca, da
secretaria acadêmica e dos centros acadêmicos para definirem a
programação da recepção dos calouros. O Coordenador de
Planejamento, Udson Pacheco, informou sobre o Edital nº 01 de 2017
do CNPQ para auxílios a promoção de eventos científicos, tecnológicos e
de inovação, e o prazo para submeter as propostas é até o dia 24 de
abril de 2017. A secretária executiva comunicou a indicação de
membros para a Câmara de Pesquisa, o professor Jeferson Souza Costa
– da Faculdade de Engenharia Elétrica, vai, a partir de agora, participar
como integrante da câmara. O professor Marcelo Rassy pede uma
inclusão no ponto de pauta pra falar sobre a resposta da PROPLAN a
respeito da inclusão dos novos cursos no PDI. O professor expôs aos
conselheiros que a PROPLAN respondeu que, dos cinco cursos
propostos e aprovados na reunião do Conselho do CAMTUC, o analista
só aprovou o curso de Física para entrar no PDI e, por este motivo, pede
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a entrada desse assunto como ponto de pauta para que possam discutir
e apresentar os argumentos sobre o assunto, todos os conselheiros
foram de acordo. 3. DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 2º
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 23/02/2017. O professor Bruno Wallacy
afirmou ter correções para fazer na ATA, a exemplo o seu nome que não
consta na relação dos presentes, porém foi alegado, pela secretária
executiva – Pollyanna Veiga, que esse tipo de correção deve ser
solicitado via e-mail, por isso a ATA é enviada com antecedência para os
conselheiros avaliarem. Como não houve nenhum pedido de mudança
na ATA via e-mail, a mesma foi aprovada no conselho, tendo a inclusão
do Professor Bruno constando entre os presentes. 4. LEITURA DO
EXPEDIENTE. Não houve. 5. ORDEM DO DIA. 5.1. Convalidação de
Estágio Probatório dos Servidores: Novax Sacramento dos Reis –
período de 10/04/2014 a 10/04/2017, Rafael Araújo de Souza –
período de 17/04/2014 a 17/04/2017, e Maria Vânia Quirino dos
Santos – período de 18/03/2014 a 18/03/2017. A secretária
executiva, Pollyanna Veiga, informou que o processo chegou na
PROGEP fora do prazo e, por isso, voltou em processo de convalidação
de Estágio Probatório dos referidos servidores. O presidente da sessão,
então, perguntou aos conselheiros se todos aprovam a convalidação do
mesmo, no qual foi aprovado por unanimidade. 5.2 Homologação e
Convalidação de Estágio Probatório da Servidora Mayara de Kassia
Pinheiro Menezes, cargo Bibliotecária-documentalista, referente ao
período de 17/09/2012 a 17/09/2015. Relator: Vagner Paz. O
Presidente da Câmara, Diego Dias, tomou posse da palavra e informou
que o processo de avaliação de desempenho em estágio probatório da
servidora Mayara de Kassia Pinheiro Menezes foi realizado fora do prazo
determinado, até o último dia útil do 32º mês de iniciado o efetivo
exercício no cargo, conforme determinado no Art. 33 da resolução do
Estágio Probatório e o parágrafo 1º do Art. 20, da lei 8.112/1990.
Portanto, o conselho deve homologar e convalidar o processo de
avaliação de desempenho da servidora supracitada. Sob posse da
palavra, o presidente da sessão abriu para votação dos conselheiros, no
qual aprovaram por unanimidade a homologação e convalidação. 5.3.
Homologação de Estágio Probatório da Servidora Daniela Lopes de
Andrade, cargo Assistente Social, referente ao período de
05/08/2014 a 05/08/2017. Relator: Vagner Paz. O Presidente da
Câmara, ainda sob posse da palavra, informou que o processo de
avaliação de desempenho em estágio probatório da servidora Daniela
Lopes Andrade foi realizado dentro do prazo determinado, até o último
dia útil do 32º mês de iniciado o efetivo exercício no cargo, conforme
determinado no Art. 33 da resolução do Estágio Probatório e o parágrafo
1º do Art. 20, da lei 8.112/1990. Segundo a Lei e Resolução
supracitados a homologação do resultado da avaliação deve ser
realizado pelo dirigente máximo da unidade. A partir do disposto, a
câmara emitiu parecer favorável à avaliação de desempenho em estágio
probatório. Sob posse da palavra, o professor Marcelo Rassy abriu a
sessão para votação dos conselheiros, no qual aprovaram por
unanimidade. 5.4 Parecer sobre o Relatório Anual de Atividades
2016 de Doutorado do docente Marcelo Figueiredo Massulo de
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Aguiar. Relator: Diego Dias. O relator informou que esse processo trata
da análise do relatório anual de atividades de 2016, desenvolvido pelo
docente Marcelo Figueiredo Massulo Aguiar e, de acordo com o modelo
indicado pela PROPESP, o relatório apresentado está em conformidade
com o solicitado, compondo: as atividades acadêmicas no período,
desenvolvimento de outras atividades, projeto de pesquisa a qual será
vinculado e andamento da tese. Após apreciação do cronograma feito
pelos integrantes da câmara, verificou-se que o andamento das
atividades executadas, apesar de alguma defasagem, não compromete o
cronograma proposto. O parecer do orientador é de que o relatório do
docente retrata satisfação com o bom andamento do doutorado. O
docente apresentou também em anexo a cópia do comprovante de
matrícula e histórico escolar de cada semestre do período em análise.
Após análise a câmara emitiu parecer favorável ao relatório. O
presidente da sessão, então, abriu para votação dos conselheiros que
aprovaram o relatório com unanimidade. 5.5. Remoção do servidor
Marcelo Figueiredo Massulo de Aguiar para o ITEC. Relator: Diego
Dias. O relator apresentou a solicitação de remoção do servidor Marcelo
Figueiredo Massulo de Aguiar, ocupante do cargo de Professor do
Magistério superior, para da Faculdade de Engenharia Civil no campus
de Tucuruí, para a Faculdade de Engenharia Civil do Instituto de
Tecnologia (ITEC), Campus Belém da UFPA (Guamá). Constam nos
autos: Processo nº 23073.016925/2016-90, a solicitação do ITEC e
aprovação da remoção pelas faculdades de lotação e de destino, sendo
esta remoção condicionada à liberação de um código de vaga para o
campus de Tucuruí. A movimentação do servidor foi aprovada e
registrada em ATA na reunião do ITEC e na reunião da Faculdade de
Engenharia Civil do CAMTUC. A remoção é de interesse da instituição e
está de acordo com o Art. 36, inciso I da lei 8.112/90, portanto, a
câmara emite parecer favorável à remoção do servidor. O professor
Marcelo abre para discussão e aprovação dos conselheiros que, após
breves argumentos, decidiram aprovar a remoção a partir da data de
hoje (23/03/2017). 5.6. Emissão de Portarias e Alocação de carga
horária para docentes da Faculdade de Engenharia Civil-FEC.
Relator Diego Dias. O presidente da Câmara informou que a Diretora da
Faculdade de Engenharia Civil, Débora Moreira, encaminhou o
memorando informando a escolha de coordenadores para o período
2017-2018, com a ata da reunião da faculdade anexada, e solicitou as
devidas portarias para os atuais coordenadores: Fernanda Pereira
Gouveia – Coordenadora de Laboratório da FEC – CH: 9h, Karyme do
Socorro de S. Vilhena – Coordenadora do Laboratório de Química – CH:
9h, Rafael Araújo de Sousa – Coordenador de Estágio da FEC – CH: 8h,
Débora Dias Costa Moreira – Coordenadora de Extensão da FEC – CH:
sem alocação, Fernanda Pereira Gouveia – Coordenadora de TCC da FEC
– CH: sem alocação. A câmara analisou os documentos enviados e,
como apresentou estar de acordo com o necessário, deu parecer
favorável a homologação e atribuição de carga horária para os referidos
docente exercerem os respectivos cargos. Aberta a sessão para votação,
pelo professor Marcelo Rassy, e de acordo com o exposto, os
conselheiros aprovaram por unanimidade a homologação. 5.7.
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Indicação de Banca de avaliação de Desempenho da Docente Aline
Furtado Louzada. Relator: Diego Dias. O relator apresentou aos
conselheiros o processo de indicação de banca da professora Aline
Furtado Louzada que ocupa, atualmente, o cargo na categoria docente
Classe C – Adjunto Nível I e solicita a concessão de progressão
funcional, porém, nos documentos enviados, não é informado o período
do
interstício.
Compõe
os
autos:
Memorando
015/2017FAESA/CAMTUC e ATA da reunião da faculdade. De acordo com o que
dispõe na Resolução nº 4.644-Consepe, a proposta está em consonância
com as exigências para composição de Banca de Avaliação de
Desempenho. Portanto, a câmara emite parecer favorável à indicação da
banca e indica, caso aprovado pelo conselho, a professora Fernanda
Gouveia para presidir a mesma. Após o exposto, o professor Marcelo
abriu para votação dos conselheiros, no qual aprovaram por
unanimidade. 5.8. Relatório Final do Projeto de Pesquisa intitulado
“ESTUDO DA APLICAÇÃO DO RESÍDUO DO PRÉ-SEPARADOR
OBTIDO DA PRODUÇÃO DO SILICO METÁLICO COMO ADIÇÃO DO
CIMENTO AÇAÍ. ETAPA 1 – CARACTERIZAÇÃO DO RESÍDUO E
ANÁLISE DA PASTA”. Coordenado pela professora Dra. Fernanda
Pereira Gouveia. Relator: Ezequiel Belo. O presidente da câmara,
Ezequiel Belo, tomou posse da palavra e apresentou o processo de
aprovação do relatório final do projeto de pesquisa intitulado “Estudo de
Aplicação do Resíduo de Silício Metálico – Pré-separador em Substituição
ao cimento Açaí. Etapa 1 – Caracterização do resíduo e análise da
pasta”, coordenado ela professora Dra. Fernanda Gouveia. Compõe o
processo: Ata da 1º reunião do Colegiado da FEC de 25/01/2017,
relatório final de atividades consubstanciado e comprovação de
produção científica. O relatório final está de acordo com o modelo
PROPESP e em concordância com a resolução Consepe 4.074/2010.
Portanto, considerando que o projeto está de acordo com as atividades
de pesquisa da faculdade de lotação e a documentação de acordo com o
exigido pela legislação, a câmara emitiu parecer favorável, as atividades
realizadas entre 03/2016 a 02/2017. Os conselheiros foram chamados
à votação pelo presidente da sessão, e aprovaram o relatório final. 5.9.
Relatório Final do Projeto de Pesquisa intitulado “ESTUDO DE
ADSORÇÃO DE POLUENTES AMBIENTAIS USANDO BIOMASSA
OBTIDA DE ESPÉCIES DE MACROFITAS REGIONAIS”, coordenado
pela professora Dra. Karyme do Socorro de Souza Vilhena. Relator:
Ezequiel Belo. O relator, ainda sob posse da palavra e apresentou o
processo de aprovação do relatório final do projeto de pesquisa
intitulado “Estudo de adsorção de poluentes ambientais usando
biomassa obtida de espécies de macrofitas regionais”, coordenado pela
professora Dra. Karyme Vilhena. Compõe o processo: Ata da 1º reunião
do Colegiado da FEC de 25/01/2017 e relatório do projeto de pesquisa
consubstanciado. O relatório final está de acordo com o modelo
PROPESP e em concordância com a resolução Consepe 4.074/2010.
Portanto, considerando que o projeto está de acordo com as atividades
de pesquisa da faculdade de lotação e a documentação de acordo com o
exigido pela legislação, a câmara emitiu parecer favorável, as atividades
realizadas entre 08/2016 e 01/2017. O presidente da sessão abriu para
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votação dos conselheiros, no qual aprovaram o relatório final. 5.10.
Aprovação do Projeto de Extensão intitulado “QUALIFICAÇÃO DE
SOLDADOS/TENENTES DO 23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE
SELVA”, coordenado pela professora Dra. Fernanda Pereira
Gouveia. Relator: Ezequiel Belo. O relator apresentou o processo de
aprovação do projeto de extensão intitulado “Qualificação de
soldados/tenentes do 23º esquadrão de cavalaria de selva”, coordenado
pela professora Dra. Fernanda Gouveia. O projeto trata de cursos de
qualificação oferecidos aos integrantes do 23º esquadrão de cavalaria de
selva localizado na vila permanente em Tucuruí e está de acordo com o
modelo PROEX e em consonância com as atividades de extensão da
faculdade de lotação – Faculdade de Engenharia Civil. Por estar de
acordo com as exigências da faculdade e a documentação de acordo
com a legislação, a câmara emitiu parecer favorável a aprovação do
projeto de extensão, com atividades previstas para 12 meses. O
professor Marcelo Rassy, então, chamou os conselheiros para votação,
no qual votaram a favor da aprovação do projeto. 5.11. Aprovação do
Projeto de Extensão intitulado “REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO
DOS LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO
DE TUCURUÍ E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DE MONITORES PARA
ATUAÇÃO NOS LABORATÓRIOS”, coordenado pela professora Dra.
Karyme do Socorro de Souza Vilhena. Relator: Ezequiel Belo. O
relator apresentou o processo de aprovação do projeto de extensão
intitulado “Reestruturação e adequação dos laboratórios de química do
campus universitário de Tucuruí e qualificação técnica de monitores para
atuação nos laboratórios”, coordenado pela professora Dra. Karyme
Vilhena. O projeto trata da estruturação/adequação dos laboratórios de
química que atendem a todos os cursos de engenharia ofertados no
campus, utilizando recursos do edital LABINFRA da PROEG, além de
prever qualificação de bolsistas para os referidos laboratórios. O projeto
está de acordo com o modelo PROEG e em consonância com as
atividades de extensão da faculdade de lotação – Faculdade de
Engenharia Civil. Por estar de acordo com as exigências da faculdade e
a documentação de acordo com a legislação, a câmara emitiu parecer
favorável a aprovação do projeto de extensão com as atividades
previstas para doze meses, com a ressalva de que seja apresentado
comprovante de aprovação do projeto no edital do LABINFRA para
alocação de carga horária de 4h a coordenadora. O presidente da
sessão, então, chamou os conselheiros para votação, no qual votaram a
favor da aprovação do projeto. 5.12. Aprovação Ad Referendum 011,
que Homologa a aprovação de proposta do Projeto de Ensino
“Ensino de Mecânica dos fluidos a partir de uma bancada para
experimentos em canal de escoamento aberto”. O presidente da
sessão apresentou para os conselheiros o assunto do Ad Referendum
011/2017, que homologa a aprovação de proposta do Projeto de Ensino
“Ensino de mecânica dos fluidos a partir de uma bancada para
experimentos em canal de escoamento aberto” e, após devida
apresentação, os conselheiros votaram pela aprovação do Ad
Referendum supracitado. 5.13. Aprovação Ad Referendum 012, que
Homologa a aprovação de proposta do projeto “Implementação do
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Laboratório de Mecânica Computacional”. Ainda sob posse da
palavra, o professor Marcelo Rassy apresentou para os conselheiros o
assunto do Ad Referendum 012/2017, que homologa a aprovação de
proposta do Projeto “Implementação do Laboratório de Mecânica
Computacional” e, após devida apresentação, os conselheiros votaram
pela aprovação do Ad Referendum já citado. 5.14. Aprovação Ad
Referendum 013, que Homologa o pedido de Prorrogação de
Afastamento do Doutorado de Professor Cleison Daniel Silva. O
professor Marcelo Rassy apresentou para os conselheiros o assunto do
Ad Referendum 013/2017, que homologa o pedido de Prorrogação de
Afastamento do Doutorado do Professor Cleison Daniel Silva e, após
devida apresentação, os conselheiros votaram pela aprovação do Ad
Referendum já citado. 5.15. Pedido de permuta da Professora Aline
Santos para a UFPA campus de Belém-PA. Esse ponto de pauta teve
aprovação de inclusão ainda nessa reunião. O professor Marcelo Rassy
expõe o caso aos conselheiros. É frisado que a faculdade não terá perda,
pois a vaga será liberada pelo ITEC assim que houver a permuta da
referida professora. É exposto também que a professora Aline irá para
Belém sendo aprovada ou não a permuta. O caso nesse momento é que
ela não perca todo o seu tempo de serviço, por isso o pedido de
permuta. Após vasta discussão os conselheiros, por unanimidade,
resolveram aprovar a Permuta da professora Aline Santos,
CONDICIONADA A VINDA IMEDIATA DA VAGA PARA A FAESA. 5.16.
Caso de inserção de curso no PDI. O professor Marcelo Rassy informa
sobre a resposta da PROPLAN a respeito da inclusão dos novos cursos
no PDI e mostra que, dos cinco cursos propostos e aprovados na
reunião do Conselho do CAMTUC, o analista só aprovou o curso de
Física para entrar no PDI. De acordo com o exposto, o professor Marcelo
diz que ainda quer pleitear por, pelo menos, o curso de medicina para o
CAMTUC, pois é um município que já foi aprovado no programa Mais
Médico, com toda a estrutura necessária etc. Portanto, pediu que os
professores Heleno, Bruno Merlin, Jessé e Aarão unam forças no
CONSUN. Os conselheiros foram de acordo com a discussão. Para o
curso de Física – já aprovado para ir para o PDI – o presidente da
sessão pediu que informassem a quantidade de vagas ofertadas,
quantas turmas serão ofertadas e o turno, pois a secretária executiva
Pollyanna Veiga, precisa responder para a PROPLAN. Após breve
discussão, o professor Bruno Wallacy informou que serão ofertadas 48
vagas, uma turma e no turno noturno. 6. PROPOSIÇÕES E
INDICAÇÕES. A sessão de proposições foi iniciada. O professor Bruno
Wallacy solicitou a regulamentação da publicidade dos elementos que
compõe a ATA, a solicitação é motivada pelo indeferimento do
Memorando nº 35/2017-FEM que solicita a filmagem da segunda
reunião ordinária do CAMTUC. Foi feita a votação dessa proposição, no
qual foram 11 votos a favor, 5 contra e 2 abstenções, portanto, a
proposição será analisada na próxima reunião. 6.1 Ainda o professor
Bruno, solicitou a discussão sobre o funcionamento da biblioteca
no horário noturno. O professor Marcelo, então, pediu quebra de
interstício – que foi aprovado - e tratou imediatamente do assunto.
Após discussão com os conselheiros, que eram todos de acordo com
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a proposta de abertura da biblioteca durante a noite, ficou
deliberado que a biblioteca irá funcionar no horário noturno e, caso
a Mayara – responsável pela biblioteca – informe ser inviável o
funcionamento nesse horário, que ela apresente argumentos na
próxima reunião. Encerrou-se a discussão. O professor Leopoldo
solicita a discussão de soluções para o conserto dos bebedouros do
campus, pois os alunos têm reclamado com frequência o estado dos
mesmos. E pediu para discutir sobre a disponibilidade de uma xerox no
CAMTUC, pois o deslocamento necessário para tirar uma xerox torna-se
inviável para alunos e professores. As proposições feitas pelo professor
Leopoldo foram aprovadas pelos conselheiros. O professor Heleno
propôs que a câmara de Legislação e Norma apresente, na próxima
reunião, informe quem é seu suplente na cadeira do Conselho, no caso
de sua ausência. O professor Marcelo pediu para que o presidente da
referida Câmara – Diego Dias, que faça um documento informando o
que é solicitado e diz que esse assunto não precisa entrar para
discussão na próxima reunião. Não havendo nada mais a tratar o
presidente do Conselho do CAMTUC agradeceu o comparecimento dos
membros e deu por encerrada a sessão. A reunião foi gravada em vídeo.
E, para constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai
assinada pelo Presidente do Conselho, e por mim, Pollyanna Cristina
Lima Veiga, Secretária Executiva do Campus Universitária do Campus
de Tucuruí, e demais presentes.
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