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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 vinte e sete do 2 

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

e trinta minutos, deu-se início à reunião do Conselho do Cale, realizada de forma on-line, no 4 

endereço eletrônico: https://meet.google.com/ovj-zugy-pwv. Estiveram participando da reunião os 5 

seguintes membros do Conselho: Jorgiene dos Santos Oliveira (Presidente), Marco Aurélio 6 

Oliveira Santos (membro docente titular), Raoni Fernandes Azerêdo (membro docente titular), 7 

Everaldo Raimundo Lopes Junior (membro técnico titular), Marilza de Sousa Cioffi (membro 8 

técnico titular), Nagyb Aragão Viana (membro discente titular), Carla Raiana Silva Paula (membro 9 

discente suplente), além dos servidores Francisco Hélio Neto Bezerra, Antonio Jorge Ferreira 10 

Barbosa e o discente Diego Costa, pois as reuniões são abertas a toda a comunidade acadêmica. 11 

Pauta da reunião: 1- Informes; 2- Leitura e aprovação da Ata da última reunião (10/03/2021); 12 

3- Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU); 4- Estratégia de Gestão Organizacional - 13 

Cale 2021; 5- Plano de Gestão Orçamentária (PGO) - ano 2021; 6- Docente Coordenador da 14 

Empresa Júnior; 7- O que ocorrer. Iniciando a reunião a Presidente do Conselho, Profa. Jorgiene 15 

Oliveira, saudou e agradeceu pela presença de todos, e, em seguida abordou o primeiro ponto de 16 

pauta: 1- Informes: Informou que: 1.1- O calendário de vacinação contra Covid-19 para os 17 

profissionais da educação irá começar pela educação infantil, nos colocando em último grupo da 18 

educação a ser vacinado, o que nos remete a imaginar que ainda levará algum tempo para que os 19 

servidores do Cale sejam imunizados. Disse que em contato com a Secretaria Municipal de Saúde 20 

foi informada que eles estão precisando de apoio logístico para a realização da vacina no meio 21 

rural, como por exemplo os quilombolas, que não foram todos vacinados, fazendo com que haja 22 

sobra de vacinas, as quais estão sendo remanejadas para os ribeirinhos. Nessas situações os 23 

secretários municipais entram em contato com a Sespa, solicitando o remanejamento da vacinação 24 

para outro grupo. O Campus de Óbidos, por exemplo, já está com o seu quadro de profissionais 25 

todos vacinados, e o Cale continua aguardando pelo cumprimento do protocolo estadual, sem 26 

muita perspectiva de data para a vacinação. Diante disso, pediu que os portadores de comorbidades 27 

aproveitem para serem imunizados mediante a comprovação de pertencimento a esse grupo 28 

específico. 1.2- Que o Cale recebeu alguns kits Paem, como: cartazes (enviados pelo Campus 29 

Monte Alegre) com orientações sobre as medidas de prevenção, que estão sendo afixados em locais 30 

públicos por discentes estagiários, direção e alguns servidores; álcool gel (enviado pelo Campus 31 

https://meet.google.com/ovj-zugy-pwv
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Santarém); EPI’s, Sistema de Desinfecção de Ar e dispensers para álcool gel (enviados pelo 32 

Campus Juruti). Ressaltou, mais uma vez, que esses EPI’s foram adquiridos através de uma 33 

iniciativa multiCampi e também custeados com recursos dos Campi, de acordo com os Planos de 34 

Biossegurança. 1.3- Agradeceu a participação dos servidores na Live da Comissão de Ética, que 35 

trouxe ao conhecimento de todos, instrumentos e orientações sobre ética no serviço público. 1.4- 36 

Que está sendo programada para o dia 10/06, uma Live do Campus em homenagem ao aniversário 37 

de Alenquer e a festividade de Santo Antonio, a qual contará com a participação da Deputada 38 

Marinor Brito, do Prefeito Municipal Tom Farias, além de artistas e historiadores alenquerenses, 39 

estando convidada para o evento on-line toda a comunidade acadêmica e público em geral. Disse, 40 

ainda, que nesse dia será o início da gincana alusiva à festividade de Santo Antonio, cuja 41 

programação está em andamento e sob a coordenação do servidor Everaldo Junior. 1.5- 42 

Necessidade de atualização do Plano Institucional de Qualificação Docente (PIQD) em razão da 43 

solicitação de afastamento para doutoramento do Professor Léo César. Disse que essa foi uma 44 

solicitação da CPPD/Progep, e que a discussão e aprovação da nova versão do plano será feita na 45 

reunião do NDE, e que em seguida o documento será encaminhado ao Conselho do Campus para 46 

validação; 2. Leitura e aprovação da Ata da última reunião (10/03/2021) – ponto de pauta 47 

deixado para o final da reunião; 3. Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) – A presidente 48 

do Conselho fez uma sensibilização sobre o que é o PDU, seus objetivos e a sua importância para 49 

o Campus, pois, apesar de ser um planejamento geral da Universidade, o Campus Alenquer precisa 50 

apresentar o da sua Unidade para o ano 2021. Disse, ainda, que o Cale foi o único Campus que 51 

não apresentou o PDU 2020. Prosseguindo, falou que para atingir os seus objetivos e metas a 52 

Ufopa faz o Planejamento Institucional, sendo o PDI o planejamento estratégico, PDU o 53 

planejamento tático e o PGO o planejamento operacional. O PDU deve conter a Missão, a Visão 54 

e os Valores da Unidade; o Plano de Ação; indicadores e metas; além de Apresentação;  Breve 55 

histórico da unidade; Organização administrativa; Infraestrutura física; Perfil do corpo técnico; 56 

Perfil do corpo docente; Relação, descrição e número de vagas nos cursos ofertados; Perfil do 57 

corpo discente; Relação dos projetos e programas (ensino, pesquisa, extensão e projetos 58 

integrados) dentre outros. Resumindo, disse que o PDU é um instrumento para promover a 59 

integração entre o planejamento e o orçamento, pois é o desdobramento dos objetivos estratégicos 60 

da instituição no nível de ação e atividade. É um instrumento de participação e valorização da 61 

democracia interna, sendo, portanto, necessário para mostrar o papel da unidade na universidade, 62 



 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

CAMPUS ALENQUER 

CONSELHO 
 

na sociedade e firmar o compromisso de desenvolvimento na nossa estratégia maior. Informou que 63 

a Proplan propõe que no processo de planejamento conte com: Avaliação; Elaboração e Revisão; 64 

Execução e Monitoramento. Para a análise de ambiente seja utilizada a matriz Swot (analisando 65 

as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças), e, para o monitoramento e 66 

acompanhamento do plano, sugere a utilização da ferramenta 5W2H. Disse que algumas etapas 67 

desse planejamento já estão prontas, mas propôs como tarefa que cada servidor responda: O que 68 

faz no setor? O que é minha atribuição? O que não é minha atribuição? O que eu deveria fazer e 69 

outro setor executa? Em seguida, pediu a participação dos presentes com alguma consideração ou 70 

apresentando um outro instrumento adequado a esse processo. O Professor Marco Aurélio, 71 

apresentou as suas contribuições sobre a construção do PDU sugerindo mais algumas ferramentas 72 

de avaliação para entendermos o ambiente como um todo no qual a instituição está inserida, como 73 

por exemplo: o Diagrama de  Ishikawa, Diamante de Porter, as visões do ambiente institucional 74 

do Mark Peng, que acrescenta o ponto institucional de como as regras hoje impactam na instituição 75 

como um todo, especialmente considerando esse  momento em que as instituições estão sendo 76 

cerceadas de seu poder aquisitivo com a redução de recursos, e entender como o papel institucional 77 

impacta nas nossas atividades. Igualmente importante é avaliar os recursos internos de Joseph Bay, 78 

e trazer para a nossa avaliação dos recursos internos do Cale, sendo estes elementos 79 

importantíssimos que não podem ficar de fora desse processo de análise ambiental tanto interna 80 

quanto externa, com vista a agregar no processo de construção de objetivos e facilitando o 81 

norteamento de ações estratégicas. Outro ponto foi a sugestão de mudança na estrutura 82 

administrativa, pois na estrutura atual a Biblioteca está junto com a Direção, o que pelo seu ponto 83 

de vista e pela teoria organizacional é inconcebível essa configuração. Disse, ainda, que isso deve 84 

ser pensado e analisado pois há diferenças de atribuições dentro da instituição, onde se tem um 85 

corpo burocrático mais orgânico, e um corpo docente que tem a necessidade de um trabalho mais 86 

constante, pois com a mudança de disciplina, muda-se também a dinâmica, sendo necessária a 87 

revisão do conteúdo, do plano de aula, plano de ensino, pesquisa, ou seja, tudo muda 88 

constantemente. Isso diferencia a parte administrativa, que tem um trabalho rotineiro que muda 89 

com menos frequência. Por isso a necessidade de deixar mais explícita essa organização dentro da 90 

estrutura administrativa para tudo ficar mais alinhado. Outra sugestão de melhoria são nos 91 

questionamentos apresentados pela diretora, pois primeiramente é necessário saber qual o objetivo 92 

do setor para depois questionar se o que eu estou fazendo no meu setor está em consonância com 93 
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os objetivos e o alcance dos objetivos organizacionais, ou seja, ampliar essa discussão para saber 94 

qual a estratégia setorial para o desenvolvimento da unidade. Finalizando a sua fala, sugeriu a 95 

leitura do livro do Rebouças “Organização, Sistemas e Métodos”, nos capítulos I, II,III e IV para 96 

nos ajudar a entender essa dinâmica, bem como, o livro do Mintzberg “Criando organizações 97 

eficazes”, que também é um livro interessante para entendermos um pouco mais dessa dinâmica 98 

na construção do PDU. A Profa Jorgiene agradeceu pelas importantíssimas contribuições do Prof. 99 

Marco, as quais agregarão muito na construção do documento. O conselheiro Everaldo sugeriu a 100 

ampliação do Grupo de Trabalho (GT) para a elaboração do PDU, visto à importância desse 101 

documento para o direcionamento das ações do Campus, inclusive pediu maiores contribuições do 102 

Prof. Marco devido a sua expertise e grande conhecimento no assunto, caso não seja possível fazer 103 

parte do GT, mas que auxilie o grupo mesmo que indiretamente no direcionamento dessa atividade. 104 

A profa. Jorgiene informou que o Prof. Marco não irá compor o GT em razão do grande número 105 

de estagiários que estão sob a sua responsabilidade, mas assessorará indiretamente, bem como 106 

contribuirá na elaboração do novo modelo de gestão do Cale 2021. Em seguida, colocou em 107 

apreciação a ampliação do Grupo de Trabalho para a elaboração do PDU, com o assessoramento 108 

do Prof. Marco Aurélio, e os conselheiros aprovaram por unanimidade. 4. Estratégia de Gestão 109 

Organizacional - Cale 2021 – Após as explanações a diretora relatou as ações para o planejamento 110 

que visará a execução de uma estratégia de gestão organizacional do Cale, que irá partir da 111 

elaboração do PDU do Cale, para em seguida realizar mapeamento de processos internos, seguindo 112 

atribuições e deveres de todos os setores e instâncias. Lembrou que é a primeira vez em que a 113 

gestão do Cale irá realizar tais ações, que são extremamente importantes pois o Campus encontra-114 

se em expansão, atingindo a quinta turma de graduação este ano, bem como a implementação da 115 

Especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento e da graduação via o Programa Forma Pará 116 

no ano de 2022. 5. Plano de Gestão Orçamentária (PGO), ano 2021 – O administrador do Cale, 117 

Sr. Antonio Jorge, informou que o Plano de Gestão Orçamentária do Campus ainda não foi 118 

aprovado, e a Profa. Jorgiene disse que o PGO ainda encontra-se em processo de consulta, o que 119 

é muito preocupante em razão do curto prazo para executar o orçamento. Na sua fala o Sr. Antonio 120 

Jorge esclareceu que em contato com a Proplan, foi informado de que o valor destinado ao Campus 121 

para execução em 2021 será de aproximadamente R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais),  o 122 

mesmo de 2020, o que pensa ser um valor suficiente em razão do trabalho remoto, quando há uma 123 

diminuição considerável dos gastos, o que também é preocupante em razão da previsão do término 124 
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do ano financeiro para meados de outubro e novembro. Disse, ainda, que esse momento é muito 125 

importante para pensar as necessidades do Campus para a utilização desse recurso, e sugeriu a 126 

elaboração de editais para auxílio discente, produções acadêmicas, gincanas, material gráfico, 127 

dentre outros. Além disso, ainda existe um valor em restos a pagar, em torno de R$5.000,00 (cinco 128 

mil reais) destinado à capina e limpeza da área do Campus, mas devido a burocracia e lentidão 129 

durante os processos, esse recurso ainda continua parado. Em seguida a Profa. Jorgiene ressaltou 130 

que em conversa com o Prof. Rogério, falou que o Cale tem potencial de captação de recursos, e 131 

para isso vai precisará viajar à Belém  para articular com a Dep. Marinor Brito e toda a bancada 132 

estadual do Pará, o asfaltamento das ruas de acesso ao Campus, e que precisará de diárias e 133 

passagens para sair em busca de captação desses recursos; disse que o Reitor da Universidade 134 

também está empenhado, pois já conversou numa audiência com o governador do estado e pediu 135 

o asfaltamento dessas vias de acesso; Que, na oportunidade em que precisou assinar o contrato de 136 

estágio discente na Prefeitura Municipal de Alenquer, conversou com o prefeito sobre esse assunto 137 

e o mesmo se prontificou a acompanha-la e ajudar nessa articulação estadual. Falou que pretende 138 

ir à Brasília em busca de mais emendas parlamentares para o nosso Campus. Quanto à emenda 139 

parlamentar da Dep. Marinor, no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), o Pró-Reitor de 140 

Planejamento informou que já não pode mais entrar no orçamento desse ano, em razão do trâmite 141 

em que o Ministério da Educação diz quando a instituição vai receber, e que a Ufopa já recebeu o 142 

montante de valor equivalente para este ano. O que ele vai tentar receber ainda esse ano é a emenda 143 

da Dep. Marinor no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), que por razões de problemas técnicos 144 

com a Secretaria de Cultura e da Ufopa, não foi percebido o detalhe de que o recurso tinha que ser 145 

depositado na conta geral da Ufopa, e não da Fiam, trâmite este que era desconhecido aqui do 146 

Campus, e que no dia de depositar o recurso a Secretaria de Cultura descobriu esse problema, 147 

depois do contrato assinado etc.. A presidente do Conselho falou que entrou em contato com as 148 

assessorias de Santarém, e o Prof. Rogério garantiu que vai tentar encaixar esse recurso para ainda 149 

esse ano, pois já existe um montante de aproximadamente R$800.000,00 (oitocentos mil reais) de 150 

bolsas do governo do Estado que eles têm para receber. Apesar desses trâmites burocráticos, a 151 

emenda da Deputada Marinor Brito vai ser debatida no Fórum de Diretores, com vistas a ajudar 152 

outros Campi, pois tem Campus que está em situação pior que a nossa. Ressaltou que isso perpassa 153 

por uma postura sua, enquanto direção, pois as emendas são possibilidades pessoais de captação. 154 

Outra necessidade é a construção de uma calçada na frente do prédio, pois a diferença entre a rua 155 
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e a entrada no portão é muito grande, o que está dificultando a entrada, batendo os carros pequenos 156 

e baixos. Na sequência, cogitou a possibilidade de aumento desse recurso para R$80.000,00 157 

(oitenta mil reais), de acordo com informações do Prof. Rogério. Prosseguindo, lançou a proposta 158 

de reserva de um percentual desse recursos para diárias e passagens; para manutenção (aquisição 159 

de água mineral, papéis, gasolina etc.), editais de fomento às atividades discentes, de pesquisa e 160 

extensão (projetos dos docentes), de apoio à produção docente e de insumos de TI ( aquisição de 161 

nobreaks grandes, suportes para datashows, tabletes para os discentes etc.) sendo que essas 162 

propostas também serão lançadas pelo multiCampi, pois assim fica mais fácil o aceite da execução 163 

do orçamento nas instâncias superiores. Aberto às discussões, o conselheiro Everaldo ressaltou a 164 

necessidade de rever o nosso calendário de eventos, citando como exemplo o evento da Gincana 165 

que está sendo programado pela Biblioteca, N + Adesa e Coordenadoria Acadêmica, seria propício 166 

a utilização do recurso na premiação, produção de camisas para os participantes, mas que 167 

infelizmente a PGO ainda não está aprovada. Sugeriu que seja pensado os demais eventos, como: 168 

aniversário da Ufopa e outros. Além disso, citou a necessidade de equipamentos para áudio visual, 169 

como câmeras, mesa de som, microfone. A Diretora propôs a elaboração de edital para facilitar a 170 

aquisição desses insumos através dos projetos/programa ativos (N+Adesa, Incubadora de 171 

Economia Solidária, Banda Cale), pois após o encerramento dos projetos esses equipamentos 172 

ficariam para o Campus. Outro evento que a direção não quer deixar passar em branco é o Dia do 173 

Administrador, e para isso serão necessários recursos financeiros, mesmo que seja realizada apenas 174 

uma Live é importante que o local seja decorado ao fundo. O Prof. Marco aproveitou a 175 

oportunidade para lembrar dos suportes para Datashow nas salas de aula, pois não sabe se já foram 176 

adquiridos ou não, e que estes são importantíssimos para evitar o extravio de cabos, o que vinha 177 

ocorrendo em razão dos equipamentos serem montados e retirados sempre no início e final de aula. 178 

Propôs, também, a compra de aparelhos novos, pois os existentes estão com imagem desfocada e 179 

sem qualidade; Livros para a Biblioteca que são elementos primordiais para o bom 180 

desenvolvimento das atividades de ensino; e a estruturação de uma sala específica para o processo 181 

de iniciação científica dos discentes. A presidente do Conselho informou que no ano passado foram 182 

adquiridos suportes para todas as salas de aula, alguns datashows e mais uma caixa amplificadora 183 

de som. Falou que os datashows ainda não estão instalados por falta de empresa contratada para 184 

esse serviço, mas disse que vai entrar em contato com a Ufopa Santarém para tentar resolver esse 185 

problema. Outra situação a ser resolvida é a questão da capina do terreno do Campus, pois como 186 
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ainda não dispomos de um agente de jardinagem, o administrador Antonio Jorge entrou em contato 187 

com o coordenador de limpeza pública do município para realizar o serviço. Registrou que está 188 

muito satisfeita com a iniciativa própria das duas colaboradoras do Cale por terem feito a limpeza 189 

do estacionamento e estarem plantando um jardim em uma parte da área externa. Após, fez um 190 

resumo para aprovação desse ponto: Elaboração de editais para apoio discentes, docentes, projetos 191 

de pesquisa, de extensão, Banda Cale, e cronograma de eventos para aquisição de materiais, 192 

equipamentos, insumos etc. Todos de acordo, as propostas foram consideradas aprovadas. 6. 193 

Docente Coordenador da Empresa Júnior – O Conselheiro/Professor Marco Aurélio falou que 194 

na última reunião do Conselho foi tratado esse tema, o qual ficou de ser encaminhado ao NDE 195 

para discussão e os membros do NDE devolveram essa pauta ao conselho. Informou que o plano 196 

está estagnado em razão da sua falta de tempo, pois não está tendo condições de acompanhar como 197 

coordenador as atividades da Empresa Júnior. Esclareceu, ainda, que a iniciativa pela Empresa 198 

Júnior partiu dos alunos, que o procuraram para acompanhar na produção do plano, e que os 199 

próprios discentes elaboraram o plano que está em fase de implementação. Portanto, nesse sentido, 200 

pede posicionamento quanto à indicação de um novo coordenador para dar agilidade ao referido 201 

processo e que se possa dar início aos trabalhos da empresa efetivamente. Aproveitando a 202 

oportunidade em que se fala sobre orçamento na reunião, sugeriu que se verificasse a possibilidade 203 

de o novo coordenador elaborar edital com recursos destinados ao pagamento dos custos jurídicos 204 

para a implementação da empresa. Usando a palavra, a Presidente do Conselho e coordenadora 205 

geral do NDE, Profa Jorgiene disse que tomou algumas atitudes na tentativa de sanar essa situação, 206 

pois estava articulando a indicação do Prof. Léo César, mas este solicitou afastamento para 207 

qualificação. A outra possiblidade pensada pela direção foi convidar o Prof. Rogério Favacho, que 208 

atualmente exerce a função de Pró-Reitor de Planejamento, é administrador e faz parte do quadro 209 

de servidores do Cale. O convite já foi feito de forma oficial a aproximadamente 2 meses. O 210 

professor disse ter ficado muito satisfeito com o convite, mas que ainda precisava pedir autorização 211 

para a gestão superior. Pela demora na manifestação do docente, acredita-se na impossibilidade do 212 

convidado assumir a função. As outras opções docentes seriam o Prof. Marco e Prof. Igo, que têm 213 

expertise no assunto, porém os dois estão com acúmulo de tarefas. Disse que falou com o técnico 214 

Antonio Jorge, que também é administrador, mas este se colocou à disposição para dar apenas 215 

apoio técnico à empresa Junior, pois, por questões burocráticas, a coordenação deve ser exercida 216 

por um docente. O Prof. Marco disse que não encontrou impedimentos para que um professor 217 
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substituto possa assumir essa função em cumprimento à parte burocrática, sob as orientações do 218 

administrador Antonio Jorge na parte prática. A diretora concordou com essa proposta, e convidou 219 

o Prof. Marco para juntos fazerem uma análise do perfil empreendedor dos dois professores 220 

substitutos, Raimundo Santiago e Felipe Bandeira. O Prof. Marco ressaltou que será uma boa 221 

oportunidade para que o professor substituto que venha assumir a coordenação da empresa, ganhe 222 

essa importante experiência e uma carga horária extra no currículo. Disse, ainda, que estando em 223 

funcionamento, a Empresa Junior poderá oportunizar vagas de estágio e mais aprendizado aos 224 

discentes do Cale, pois a empresa possuirá CNPJ. Estando de acordo com a proposta, a presidente 225 

do conselho apresentou os seguintes encaminhamentos sobre a Empresa Júnior: 1- Verificar a 226 

possibilidade do novo coordenador submeter a proposta de implementação da Empresa Júnior 227 

como um projeto para obtenção de recursos financeiros para pagar as despesas do processo através 228 

de edital; 2- Conversar com os dois professores substitutos do Cale (Raimundo Santiago e Felipe 229 

Bandeira) para analisar o melhor perfil, e verificar a disponibilidade dos mesmos em aceitar a 230 

coordenação da Empresa Junior. Colocado em apreciação, todos os conselheiros presentes 231 

concordaram com as proposições. Após esse momento, foi abordado o ponto de pauta nº 2. Leitura 232 

e aprovação da Ata da última reunião (10/03/2021). Em razão da conselheira Marilza estar com 233 

problemas na utilização do microfone para efetuar a leitura da ata, a presidente do conselho a fez. 234 

Durante a leitura, foi identificado no informe o seguinte ponto para correção: Nome do Curso a 235 

ser ofertado pelo Governo do Estado através do Programa Forma Pará, sendo correto “Curso de 236 

Graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional”. Nada mais a acrescentar, a ata foi 237 

colocada em apreciação e aprovada por todos os presentes. 7- O que ocorrer: Nesse tópico, o 238 

conselheiro Everaldo lembrou que no período do dia 28 a 31/05 os Sistemas estarão em 239 

manutenção, retornando os acessos somente no dia 01/06/2021. A diretora informou também que 240 

de acordo com a Resolução 334 do Consepe, que trata sobre os procedimentos remotos e 241 

calendário, sofreu uma alteração na última reunião do Consepe, basicamente no inciso II, que diz: 242 

“o docente deverá inserir os materiais didáticos, avaliações e registrar todos os procedimentos, 243 

conforme previsto no plano de curso na turma virtual do Sigaa, ficando autorizada a utilização de 244 

outras plataformas virtuais para mediação das atividades previstas no plano de curso e aprovadas 245 

pelo NDE. Portanto, no início do mês de junho será realizada uma reunião com o NDE para aprovar 246 

as demais plataformas. O professor Marco confirmou que foi postergado o período de matrícula 247 

dos discentes até o dia 08 de junho, devendo esse ser também um ponto de pauta na reunião do 248 
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NDE, pois o prazo para a integralização das 330 horas de estágio e elaboração de relatório pelos 249 

discentes somente neste semestre fica muito curto e que a solução seria ofertar a disciplina também 250 

no próximo semestre. A diretora informou que se tiver a aprovação do NDE, a disciplina será 251 

ofertada sim. O coordenador da CAD, Hélio Bezerra, disse que não percebe nenhuma objeção, 252 

visto que a realização da atividade de estágio não atrapalhará a oferta das demais disciplinas. Nada 253 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Marilza de Sousa Cioffi, digitei a presente ata, 254 

que depois de lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros. 255 

 256 

Presidente: 257 

1 – Jorgiene Santos Oliveira (Diretora)                      ________________________________________________ 258 

Conselheiros(as) representantes dos Docentes: 259 

2- Marco Aurélio Oliveira Santos                               ________________________________________________ 260 

3- Raoni Fernandes Azerêdo                                       ________________________________________________ 261 

Conselheiros(as) representantes dos Técnicos-Administrativos: 262 

4- Everaldo Raimundo Lopes Junior                           ________________________________________________ 263 

5- Marilza de Sousa Cioffi                                             ________________________________________________ 264 

Conselheiros(as) representantes dos Discentes: 265 

6- Carla Raiana Silva Paula                                            _________________________________________________ 266 

7- Nagyb Aragão Viana                            _________________________________________________ 267 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 24/09/2021

ATA DO CONSELHO Nº S/N/2021 - CALE (11.01.33) 
(Nº do Documento: 3) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 27/09/2021 12:39 )
EVERALDO RAIMUNDO LOPES JUNIOR

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CALE (11.01.33)

Matrícula: 1857262

 (Assinado digitalmente em 27/09/2021 10:47 )
JORGIENE DOS SANTOS OLIVEIRA

DIRETOR - TITULAR

CALE (11.01.33)

Matrícula: 1342283

 (Assinado digitalmente em 04/10/2021 07:34 )
MARCO AURELIO OLIVEIRA SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CALE (11.01.33)

Matrícula: 2426371

 (Assinado digitalmente em 24/09/2021 15:33 )
MARILZA DE SOUSA CIOFFI

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

CALE (11.01.33)

Matrícula: 1858989

 (Assinado digitalmente em 24/09/2021 17:36 )
RAONI FERNANDES AZEREDO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

CALE (11.01.33)

Matrícula: 3004288

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.ufopa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 3 2021 ATA DO CONSELHO 24/09/2021

2cb5f4ed9e

https://sipac.ufopa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

