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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 08/09/2021. Aos 2 

oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e quatorze minutos, deu-se 3 

início à reunião do Conselho do Cale, realizada de forma on-line, no endereço eletrônico: 4 

https://meet.google.com/tac-yxnd-yen. Estiveram participando da reunião os seguintes membros do 5 

Conselho: Jorgiene dos Santos Oliveira (Presidente), Marco Aurélio Oliveira Santos (membro 6 

docente titular), Raoni Fernandes Azerêdo (membro docente titular), Everaldo Raimundo Lopes 7 

Junior (membro técnico titular), Marilza de Sousa Cioffi (membro técnico titular), Vanessa Pinto 8 

Barrozo (membro discente titular), além dos servidores Rodrigo Magalhães Pereira, Nara Raimunda 9 

de Almeida Santos, e os discentes Lucas Viana, Edilene da Silva, Emanuelle Malcher e Roberto 10 

Almeida, pois as reuniões são abertas a toda a comunidade acadêmica. Pauta da reunião: 1- 11 

Informes; 2- Leitura e aprovação da Ata da última reunião (18/08/2021); 3- Aprovação do 12 

Plano de Biossegurança do Cale (atualizado); 4- Aprovação da oferta de disciplina para o 13 

próximo semestre; 5- O que ocorrer. Iniciando a reunião a Presidente do Conselho, Profa. 14 

Jorgiene Oliveira, saudou e agradeceu pela presença de todos, e em seguida abordou o primeiro 15 

ponto de pauta: 1- Informes: informou que está sendo preparada uma nova resolução para a 16 

retomada das atividades remotas ou semipresenciais na Universidade, a qual contará com alguns 17 

critérios de prioridade como: alunos que estão em processo de finalização do curso, TCC, estágio 18 

etc.; sempre considerando o plano de biossegurança da instituição; em seguida essa resolução será 19 

apresentada e aprovada no Consepe para posterior publicação. 2. Leitura e aprovação da Ata da 20 

última reunião (18/08/2021) – A presidente do Conselho ressaltou que a Ata foi enviada 21 

antecipadamente no anexo da convocação da reunião pela conselheira Marilza para prévia leitura e 22 

contribuições, e, como não houve nenhuma sugestão de ajuste, propôs o avanço direto para a 23 

aprovação. Todos estando de acordo, a Ata da reunião do dia 18/08/2021 foi aprovada por 24 

unanimidade de votos. 3- Aprovação do Plano de Biossegurança do Cale (atualizado) – A 25 

presidente do Conselho disse que a Comissão elaborou um Plano de Biossegurança, o qual foi 26 

encaminhado à reitoria, mas este necessitava de atualização, como já é de conhecimento do 27 

Conselho pois isso foi informado na última reunião, e que hoje será feita a apreciação e aprovação 28 

dessa atualização. Iniciou apresentando a atualização do contexto geral da Pandemia de Covid-19 29 

e, em seguida, fez uma abordagem do contexto local, ressaltando, por exemplo, a falta de 30 

infraestrutura para atendimento sanitário no município, o não funcionamento efetivo da UTI, dentre 31 

outros. Prosseguindo mostrou que no referido plano consta: Que a retomada das atividades do 32 

Campus Alenquer de forma presencial está sendo prevista para janeiro de 2022, considerando todo 33 

esse contexto da pandemia e a consulta realizada junto ao NDE; Citou as aquisições de  34 
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equipamentos de proteção individual (máscaras, álcool gel) e o que ainda está precisando de 35 

implementação; Mostrou o layout de distribuição de discentes nas aulas híbridas; o quadro de 36 

vacinação dos servidores e os servidores em situação de risco; o regime de trabalho docente; do 37 

apoio técnico-administrativo; dos servidores terceirizados etc. Em seguida, perguntou se alguém 38 

gostaria de apresentar alguma contribuição/consideração. A conselheira Marilza aproveitou para 39 

perguntar qual o nome correto do documento: Se é Plano de Biossegurança ou Plano de Retomada 40 

das Atividades Acadêmicas. A presidente do conselho disse que consultará sobre isso, e depois 41 

colocará o título correto no documento. A servidora Nara Santos (Bibliotecária) parabenizou a 42 

equipe pelo importante trabalho na elaboração do plano e ressaltou o fundamental cuidado, 43 

especialmente no setor da Biblioteca, visando evitar a aglomeração de pessoas, bem como, falou 44 

sobre a necessidade de indicação de mais um servidor para o setor, ou mesmo garantir estagiários 45 

para que haja o escalonamento de horários no retorno às atividades presenciais. Em resposta, a 46 

presidente do conselho disse que já está articulando a garantia de estagiários para a Biblioteca. O 47 

Prof. Marco disse que na figura 2, que aparece no plano como gráfico, mas é uma figura, percebeu 48 

uma confusão na identificação das informações em foco, se tais informações são do município, da 49 

região ou do Brasil. Diante desse problema solicitou a revisão do texto, para deixar mais clara a 50 

ideia dessa figura especificamente. Em seguida parabenizou a comissão pelo esforço em traduzir o 51 

nosso cenário nesse trabalho. Diante dessa situação, a presidente do conselho agradeceu pela 52 

observação e disse que fará a revisão do texto, deixando-o mais claro para o entendimento do leitor. 53 

Não havendo mais nenhuma manifestação, a presidente do conselho, mediante o comprometimento 54 

em realizar as alterações solicitadas (equiparar o título entre Plano de Biossegurança e Retomada 55 

das Atividades Acadêmicas, e esclarecer o detalhamento do texto na figura 2, corrigindo também o 56 

título de gráfico para figura), colocou o Plano de Biossegurança do Cale em aprovação, e este foi 57 

aprovado por todos os conselheiros. 4. Aprovação da oferta de disciplina para o próximo 58 

semestre – neste ponto de pauta a presidente do conselho disse que a oferta de disciplina é elaborada 59 

pelo grupo de professores que compõem o NDE, além da Professora Glauce Vitor que contribuirá 60 

com o Cale até o final do ano, sendo todo esse processo acompanhado pela coordenadoria 61 

acadêmica. Disse, também, que o Campus tem somente um curso, portanto o colegiado é o 62 

Conselho, e que o Regimento Geral de Graduação determina que após todo esse trabalho de 63 

elaboração, a matriz de disciplinas seja apresentada ao Conselho do Campus para aprovação, e 64 

depois de todo esse processo, as atas do NDE e do Conselho são encaminhas à Pró-Reitoria de 65 

Ensino (Proen) para que conste no sistema a informação de que tudo que será ofertado foi de acordo 66 

com as deliberações das instâncias normativas. Em seguida, apresentou a oferta previamente 67 

elaborada, e durante a sua análise foram detectadas algumas inconsistências com os períodos de 68 
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ofertas de algumas disciplinas como: Gestão Estratégica, Interação na Base Real, Tópicos Especiais 69 

em Marketing dentre outras, além de correções na identificação das turmas. Após análise minuciosa 70 

e feitas as correções necessárias, o cronograma de oferta de disciplinas para o próximo semestre 71 

(disponível abaixo como Anexo I) foi colocado em aprovação. Os cinco conselheiros presentes na 72 

sala aprovaram o cronograma de oferta, e o conselheiro Everaldo Lopes, que teve problemas com a 73 

conexão de Internet se absteve na votação se manifestando pelo WhatsApp. Logo em seguida a 74 

presidente do Conselho declarou aprovado o cronograma de oferta de disciplinas para o próximo 75 

semestre. 5. O que ocorrer: O conselheiro Everaldo pediu que os documentos a serem aprovados 76 

em reunião sejam todos encaminhados previamente para leitura, pois ficou difícil analisar o 77 

cronograma de oferta de disciplinas sendo apresentado em tela no momento da reunião. A Presidente 78 

do conselho pediu desculpas aos conselheiros e justificou dizendo que o cronograma de oferta de 79 

disciplinas foi fechado na noite anterior, pois demanda uma construção coletiva e algumas respostas 80 

chegaram tardiamente dos professores externos, não havendo tempo hábil para o envio prévio aos 81 

conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a presidente do conselho encerrou a reunião, e eu, Marilza 82 

de Sousa Cioffi, digitei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os 83 

conselheiros. Em tempo:  na reunião de aprovação desta Ata o conselheiro Marco Aurélio Oliveira 84 

Santos estava gozando período de férias.85 

 

Presidente: 

1 – Jorgiene Santos Oliveira (Diretora)                    PRESENTE 

Conselheiros(as) representantes dos Docentes: 

2- Marco Aurélio Oliveira Santos                               PRESENTE 

3- Raoni Fernandes Azerêdo                                       PRESENTE 

Conselheiros(as) representantes dos Técnicos-Administrativos: 

4- Everaldo Raimundo Lopes Junior                             PRESENTE 

5- Marilza de Sousa Cioffi                                             PRESENTE 

Conselheiros(as) representantes dos Discentes:  

6- Vanessa Pinto Barrozo                                            PRESENTE 

7- Nagyb Aragão Viana              FALTA NÃO JUSTIFICADA 
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ANEXO I 

OFERTA DE DISCIPLINAS PARA O SEMESTRE 2021.1 

Turma de ingressantes 2021 (noturno) 

Componente Curricular Docente Atribuído CARGA HORÁRIA Oferta Distribuída 

✓ Sociologia Orga-

nizacional Felipe Bandeira 60 horas 
05/10/2021 a 

22/10/2021 

✓ Matemática I Raphael Silva 60 horas 
23/10/2022 a 

15/11/2021 

✓ Comunicação e 

Técnicas de Re-

dação Oficial 
Igo Leite Soares 60 horas 

16/11/2021 a 

02/12/2021 

✓ Economia I Andrea Leão 60 horas 
03/01/2022 a 

21/01/2022 

✓ Introdução à 

Administração 
Marco Oliveira 60 horas 

  

22/01/2022 a 

09/02/2022 

 

 

 

Turma 2020 (vespertino) 

Componente Curricular Docente Atribuído  Oferta Distribuída 

✓ Gestão de Pes-

soas Glauce Vitor 60 horas 
25/10/2021 a 

12/11/2021 

✓ IDPP Marlene Escher 60 horas 
18/11/2021 à 

03/12/2021 

✓ Gestão Estraté-

gica Raimundo Santiago 60 horas 
06/12/2022 a 

07/01/2021 

✓ Formação Soci-

oeconômica e 

Política na Ama-

zônia 

Raoni Azeredo 60 horas 08/01/2022 a 
31/01/2022 

✓ Estruturas e 

Processos Orga-

nizacionais 
Raimundo Santiago 60 horas 

01/02/2022 à 

15/02/2022 
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Turma 2019 (noturno) 

 

Componente Curricular Docente Atribuído  Oferta Distribuída 

✓ Tecnologia da Infor-

mação e Decisões Ge-

renciais 

Raimundo Santiago 60 horas 
05/10/2021 a 

22/10/2021 

✓ Gestão da Qualidade 

e Sustentabilidade Felipe Bandeira 60 horas 
25/10/2021 a 

12/11/2021 

✓ Administração de Re-

cursos Materiais e Pa-

trimoniais 
Felipe Bandeira 60 horas 

16/11/2021 a 

03/12/2021  

✓ Direito Administrativo Antônio Eder Coelho 60 horas 
04/01/2022 a 

22/01/2002 

✓ Gestão Pública e De-

senvolvimento Igo Leite 60 horas 
24/01/2022 a 

11/02/2022 

 

Turma 2018 (vespertino) 

Componente Curricular Docente Atribuído  Oferta Distribuída 

✓ Tópicos Especiais 

em Finanças Igo Leite 30 horas 
05/10/2021 a 

13/10/2021  

✓ Tópicos Especiais 

em Administra-

ção Pública 
Raoni Azeredo 30 horas 

14/10/2021 a 

22/10/2021  

✓ Logística e Ca-

deia de Supri-

mentos 
Raimundo Santiago 60 horas 

25/10/2021 a 
12/11/2021   

✓ Administração 

de Serviços Marco Oliveira 60 horas 
16/11/2021 a 

03/12/2021  

✓ Interação na 

Base Real I Felipe Bandeira 60 horas 
06/12/2022 a 

07/01/2022 

✓ Tópicos Especiais 

em Marketing Marco Oliveira  30 horas 
08/01/2022 a 

17/01/2022  
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Estágio Curricular 

Supervisionado para 

quem estiver apto/ não 

há formação de turmas 

Todos os docentes 330 horas Período todo do 
semestre 

 

Turma 2017 (noturno) 

Componente Curricular Docente Atribuído  Oferta Distribuída 

✓ Tópicos Especiais 

em Finanças Igo Leite 30 horas 
05/10/2021 a 

13/10/2021 

✓ Tópicos Especiais 

em Administra-

ção Pública 
Raoni Azeredo 30 horas 

14/10/2021 a 

22/10/2021 

✓ Logística e Ca-

deia de Supri-

mentos 
Raimundo Santiago 60 horas 

25/10/2021 a 
12/11/2021   

✓ Administração 

de Serviços Marco Oliveira 60 horas 
16/11/2021 a 

03/12/2021   

✓ Interação na 

Base Real I Felipe Bandeira 60 horas 
06/12/2022 a 

07/01/2022 

✓ Tópicos Especiais 

em Marketing Marco Oliveira  30 horas 08/01/2022 a 

17/01/2022  

Estágio Curricular 

Supervisionado para 

quem estiver apto/ não 

há formação de turmas 

Todos os docentes 330 horas 
Período todo do 

semestre  
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