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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CAMPUS ALENQUER (CALE) DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), realizada no dia quinze do mês 2 

de janeiro de 2021. Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, 3 

deu-se início à reunião ordinária do Conselho do Cale, realizada de forma on-line, no endereço 4 

eletrônico: https://meet.google.com/qup-bemp-mjo. Estiveram participando da reunião os 5 

seguintes membros do Conselho: Jorgiene dos Santos Oliveira (Presidente), Francisco Igo Leite 6 

Soares (Vice-Presidente), Marco Aurélio Oliveira Santos (membro docente titular), Raoni 7 

Fernandes Azerêdo (membro docente titular), Everaldo Raimundo Lopes Junior (membro técnico 8 

titular), Marilza de Sousa Cioffi (membro técnico titular), Vanessa Pinto Barrozo (membro 9 

discente titular), além dos servidores Rui Carlos Mayer e Nara Raimunda de Almeida Santos. 10 

Pauta da reunião: 1- Informes; 2- Retorno às atividades de ensino; 3- Aprovação do calendário 11 

anual de reuniões do conselho; 4- O que ocorrer. Iniciando a reunião a Sra. Jorgiene Oliveira 12 

saudou e agradeceu a presença de todos, e passou em seguida ao primeiro ponto de pauta: 1- 13 

Informes: Informou que está confirmada a inauguração do prédio do Campus Alenquer para o dia 14 

01 de fevereiro do corrente ano, com início previsto para as 9 e término às 12 horas. Disse que a 15 

inauguração ocorrerá seguindo as normas de biossegurança elencadas no Plano de Biossegurança 16 

do Cale, e será realizada no auditório do novo prédio. Disse ainda que todas as providências já 17 

estão sendo tomadas, no que concerne a aquisição de mesas, coquetel e decoração do ambiente, os 18 

quais serão custeados pela reitoria da Ufopa. Da mesma forma, a composição da mesa de abertura 19 

está sendo organizada pela Coordenação de Cerimonial e Reitoria. O evento deverá contar com no 20 

máximo 60 pessoas em razão da pandemia de Covid-19, respeitando o distanciamento social etc. 21 

Já está confirmado, também, o uso de um termômetro digital infravermelho e o fornecimento de 22 

EPI’S (máscara e álcool em gel) para todos os participantes. A diretora ressaltou que está 23 

verificando a forma de participação dos discentes, visto que com a pandemia o número deverá ser 24 

consideravelmente reduzido e que, ainda há a possibilidade, dependendo do momento futuro, em 25 

ocorrer inauguração totalmente de forma remota (on-line). Disse que o sonho de todos seria fazer 26 

uma data festiva e com apresentações culturais, mas infelizmente isso não será possível em razão 27 

desse contexto de pandemia. O Professor Marco Aurélio questionou de que forma será feito o 28 

controle de público visto a magnitude do evento, e a diretora respondeu que a cerimônia presencial 29 

será restrita a 60 pessoas para garantir o distanciamento, e que os convidados, na sua maioria, 30 

deverão participar de forma on-line pelo canal Estúdio das Águas, no YouTube. Os professores 31 

Igo e Raoni informaram que Oriximiná, Itaituba e Óbidos já estão com as fronteiras fechadas. 32 

https://meet.google.com/qup-bemp-mjo
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Diante dessa informação, a Diretora disse que só aumentam as possibilidades de realização da 33 

inauguração de forma remota, mas que aguardará um posicionamento da reitoria, e que dará 34 

continuidade à organização do evento presencial até segunda ordem. Outro informe foi de que nos 35 

dias 19 e 20 será feito o desmonte dos móveis e mudança para o novo prédio, e quem puder/quiser 36 

participar já fica convidado. 2- Retorno às atividades de ensino – Primeiramente a diretora 37 

informou que os docentes do Cale estão elaborando seus planos de ensino, e aproveitou para 38 

parabeniza-los pelo trabalho e esforço em pensar e criar metodologias para que o retorno das 39 

atividades de ensino. Disse que, de acordo com a aprovação no NDE, no dia 29/01 à noite, será 40 

realizada uma aula inaugural, realizada pela representação das categorias (docente, discente e 41 

técnicos), contanto ainda com a participação do Prof. Gilson, ministrando uma palestra on-line 42 

sobre as especificidades e os desafios das aulas remotas nesse contexto de pandemia, sendo 43 

portanto de grande importância a mobilização dos discentes para melhorar os seus conhecimentos 44 

acerca desse novo formato de ensino. Reforçou, ainda, que o retorno das atividades do Campus 45 

Alenquer será totalmente remota, embora alguns Campi estejam com planejamento para atividades 46 

semipresenciais, os quais em breve deverão adequar seus planos, em razão do avanço da pandemia. 47 

Em seguida falou que serão feitas as capacitações para o uso das salas inteligentes, montadas com 48 

equipamentos multimídias específicos, e que, para o uso de tais equipamentos serão realizados 49 

treinamentos, os quais já foram marcados para a cidade de Santarém, mas que para os Campi ainda 50 

não tem data marcada para ocorrer. 3- Aprovação do calendário anual de reuniões do conselho 51 

– A presidente do conselho pediu à conselheira Marilza Cioffi que falasse como vem sendo 52 

realizada essa escolha de datas para o calendário anual de reuniões ordinárias e a conselheira disse 53 

que, por motivo das reuniões dos conselhos superiores da Ufopa ocorrerem geralmente no final de 54 

cada mês, as reuniões do Conselho do Campus eram agendadas para a segunda quarta-feira de 55 

cada mês, para que não coincidissem com as dos conselhos superiores. Disse, ainda, que após 56 

definidas as datas, a direção elaborava e publicava uma resolução com as referidas datas das 57 

reuniões. Após esse momento, a presidente do conselho consultou os conselheiros sobre a 58 

mudança ou a permanência do cronograma para a segunda quarta-feira de cada mês, e a 59 

permanência do calendário para a realização das reuniões na segunda quarta-feira de cada mês foi 60 

aprovado por unanimidade de votos. 4- O que ocorrer: Nada mais havendo a tratar, a presidente 61 

do conselho encerrou a reunião, e eu, Marilza de Sousa Cioffi, digitei a presente ata, que depois 62 

de lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros. 63 
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Presidente: 

1 – Jorgiene Santos Oliveira (Diretora)                      ________________________________________________ 

Vice-Presidente: 

2- Francisco Igo Leite Soares (Vice-Diretor)             ________________________________________________ 

Conselheiros(as) representantes dos Docentes: 

3- Marco Aurélio Oliveira Santos                               ________________________________________________ 

4- Raoni Fernandes Azerêdo                                       ________________________________________________ 

Conselheiros(as) representantes dos Técnicos-Administrativos: 

5- Everaldo Raimundo Lopes Junior                            ________________________________________________ 

6- Marilza de Sousa Cioffi                                            ________________________________________________ 

Conselheiros(as) representantes dos Discentes: 

7- Vanessa Pinto Barrozo                                            _________________________________________________ 

8- Nagyb Aragão Viana                                                ___FALTA NÃO JUSTIFICADA_____________________________ 
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