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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 23/02/2022. 2 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e quinze 3 

minutos, deu-se início à reunião extraordinária do Conselho do Cale, realizada de forma on-line, 4 

no endereço eletrônico: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufopa-cale. Estiveram 5 

participando da reunião os seguintes membros do Conselho: Jorgiene dos Santos Oliveira 6 

(Presidente), Marco Aurélio Oliveira Santos (membro docente titular), Marilza de Sousa Cioffi 7 

(membro técnico titular), Francisco Hélio Neto Bezerra (membro técnico suplente) e Vanessa 8 

Pinto Barrozo (membro discente titular); Os servidores docentes: Francisco Igo Leite Soares, 9 

Maria do Rosário da Silva e Raimundo Santiago Filho; Os servidores técnico-administrativos: 10 

Nara Raimunda de Almeida Santos, Antonio Jorge Ferreira Barbosa, Robson Pinheiro Guimarães 11 

e Rodrigo Pereira da Silva; Os discentes: Adriana Santos Alves, Calebe Matos, Darlison Santos 12 

Jerônimo, Edilene da Silva Ribeiro, Efrain da Silva, Ana Célia Jorge Corrêa, Clinelza Aires de 13 

Araújo, Diego Costa, Elielma Alves Malcher dos Santos, Erika Thamiris de Oliveira, Erika Sousa, 14 

Eva Alice Campos de Sousa, Fabrícia Silva de Lima, Andreza Aragão de Sousa, Glenda da Silva 15 

Marques, Hortência Araújo, Joanilce Gomes Simões, Kilce Maiana Sousa da Cruz, Klinger 16 

Picanço de Araújo, Laura Magalhães, Liciane Chaves de Jesus, Lucas Viana, Madson Alan, 17 

Markel SF, Matheus Oliveira Valente, Mirian de Sousa Brito, Mylena Bentes da Silva Oliveira, 18 

Vander Luiz Barbosa de Sousa, Vandressa Miranda de Araújo, Vanessa Vanessinha, Yanna Sousa, 19 

Gisele Nunes, Alessandra Oliveira, Ana Amélia Cardoso Monteiro, Luciane Chaves de Jesus, 20 

Amanda da Silva, Thaís da Silva Monteiro e Victória Machado. Cabe-nos ressaltar que grande 21 

parte dos discentes citados participaram da reunião na íntegra. A reunião foi amplamente divulgada 22 

à comunidade acadêmica do Cale para abordar a seguinte pauta: Semestre 2021.2. Iniciando a 23 

reunião a Presidente do Conselho, Profa. Jorgiene Oliveira, saudou e agradeceu pela presença de 24 

todos, e em seguida fez uma introdução informando QUE: o Conselho do Campus é formado por 25 

representantes das três categorias: docente, discente e técnica; todos(as) os(as) participantes tem 26 

direito à voz, mas somente os(as) conselheiros(as) têm direito a voto; a reunião está sendo gravada 27 

para fins de elaboração da Ata; as aulas do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento Regional 28 

já estão sendo realizadas de forma remota (via Programa Forma Pará); o curso de Direito já foi 29 

aprovado e o edital tem previsão de publicação para o mês de março e a prova ser realizada no mês 30 

de abril. Curso este financiado pelo governo do Estado através do Programa Forma Pará, em 31 

parceria com a Ufopa e a Prefeitura Municipal de Alenquer; os servidores do Campus estão 32 
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preparando a documentação exigida para o cumprimento da segunda etapa do processo de 33 

reconhecimento do Curso de Administração, sendo que esse momento consiste no preenchimento 34 

das informações on-line no Sistema, e que na próxima etapa acontecerá a visita presencial dos 35 

avaliadores para a realização da ....; o Campus Alenquer tem uma página oficial na Internet, onde 36 

estão disponíveis informações sobre o Cale e os cursos, inclusive nela está publicado o Plano 37 

Pedagógico do Curso (PPC) de Administração, e pediu aos discentes que leiam e conheçam a 38 

fundo esse documento; as dúvidas por parte dos discentes podem ser enviadas através do e-mail 39 

institucional, via SIGAA, para que a diretora, que também exerce a função de coordenadora do 40 

curso, possa conversar e procurar resolver o problema; o atendimento no Campus continua 41 

híbrido/escalonado pelos servidores, e que os discentes e a comunidade precisam agendar os 42 

atendimentos através dos canais institucionais de e-mail ou telefone do Campus, visando evitar 43 

possíveis aglomerações; está publicado na página geral da Universidade, o Plano de Biossegurança 44 

da Ufopa, mas que providenciará a publicação na página própria do Cale para facilitar o acesso 45 

por todos. Abordando o ponto de Pauta: Semestre 2021.2, disse que ainda não existe uma 46 

normativa onde conste a obrigatoriedade do retorno 100% presencial às atividades de ensino na 47 

Ufopa, e que o Consepe vai se reunir no mês de março, após o início desse semestre, para pensar 48 

uma deliberação para toda a Ufopa. O que existe, no momento, são indicações a partir das 49 

resoluções de que cada Campus decide no NDE e com a comunidade acadêmica como será esse 50 

retorno, culminando com a aprovação dessa decisão no Conselho. Disse que o Núcleo Docente 51 

Estruturante (NDE) já aprovou a continuidade das atividades de ensino no formato remoto, 52 

permanecendo as atividades de pesquisa e extensão de forma híbrida. Portanto, esta reunião tem o 53 

objetivo de expor o que já foi deliberado pelo NDE, e discutir coletivamente com a comunidade 54 

acadêmica o formato das atividades de ensino para o semestre 2021.2, e colocar em aprovação no 55 

conselho. A decisão será registrada em ata e levada para reunião com a reitoria, agendada para o 56 

dia 04 de março do corrente ano. Ressaltou que jamais toma uma decisão sozinha, seja como 57 

diretora ou coordenadora de curso, pois sempre as deliberações são feitas no NDE e no Conselho, 58 

e que somente no momento em que tiver uma determinação superior não haverá mais o que se 59 

discutir, apenas cumprir o que for regulamentado. Após esse momento, abriu espaço para as 60 

manifestações por categoria, e pediu que em cada fala fosse feita a observação conjuntural das 61 

condições sanitárias e de biossegurança do Campus e do município de Alenquer. Dentre as 62 

manifestações docentes, técnicas e discentes, podemos resumidamente citar: Prof. Igo Leite – 63 

todos estamos ansiosos para retomar a rotina presencial, até porque os prejuízos na educação 64 
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causados pela pandemia são muito grandes, porém, é preciso ter cautela. Como exemplo temos o 65 

Brasil à fora, pois muitas instituições que já tinham retornado ao ensino presencial cancelaram as 66 

aulas, retomaram ao ensino remoto, e estão tentando voltar ao presencial aos poucos, pois o cenário 67 

ainda inspira preocupação. Disse ser de acordo com as aulas híbridas, blocadas e intercaladas para 68 

as atividades práticas de cada disciplina, isso levando em consideração a realidade de 69 

biossegurança do Campus, do município e do que a ciência vem mostrando de forma efetiva, pois 70 

os números de casos apontados ainda estão aquém da realidade, visto que nem todas as pessoas 71 

contaminadas procuram as unidades de saúde para realizar a testagem. Por fim, sugeriu que os 72 

alunos com dificuldade de acesso possam utilizar a sala inteligente do Cale, pois não gosta de 73 

deixar as suas aulas gravadas, preferindo a interação com o aluno, e o que disponibiliza é apenas 74 

uma outra aula com o conteúdo das disciplinas. Prof. Marco Aurélio – Mesmo embora muitas 75 

instituições estejam voltando ao ensino presencial, precisamos levar em consideração que estas já 76 

possuem uma infraestrutura de saúde mais consolidada, principalmente a região sul, sudeste etc., 77 

portanto, o que devemos avaliar é o contexto de Alenquer, Santarém e outros municípios onde a 78 

Ufopa tem Campi, pois o contexto é muito diversificado, distinto. Disse ser de acordo com o ensino 79 

híbrido, e conforme for voltando as condições do município, ora ainda mais fragilizada com a 80 

greve dos servidores da saúde, nós também possamos voltar ao ensino presencial, mas por 81 

enquanto precisamos pensar estratégias para que o ensino híbrido possa minimizar as dificuldades 82 

enfrentadas pelos alunos. Sugeriu abrir o Campus de forma planejada para receber os alunos que 83 

não têm condições de acessar uma internet de qualidade, podendo usarem a Biblioteca e o 84 

Laboratório de Informática para fazerem os trabalhos. Quanto às aulas, disse que todos estão 85 

procurando entregar o serviço da melhor forma possível, que gosta da interação com os alunos, e 86 

que sempre disponibiliza vídeos do YouTube que abordem o contexto das suas disciplinas, 87 

cabendo ao aluno o interesse pelas diversas fontes de aprendizado, pois é consciente de que com 88 

o ensino híbrido e especialmente o blocado, há muitas perdas para o aprendizado, mas que todos 89 

devem ser sensíveis a esse momento, pensar em priorizar a vida, e procurar minimizar as 90 

dificuldades impostas pela pandemia. O servidor Francisco Hélio Neto Bezerra falou que, 91 

analisando tudo o que ouviu nesta reunião e fora dela em outros locais, o anseio pelo retorno 92 

presencial de todos ao Campus é muito grande. Ressaltou que os servidores já estão trabalhando 93 

de forma escalona, e que a CAC (Coordenadoria Acadêmica) tem a presença diária de um servidor 94 

para fazer os atendimentos dos alunos do curso de administração, de gestão pública e, também, da 95 

comunidade externa que procura informações sobre os cursos ofertados pela Ufopa, matrículas 96 
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etc. Disse, ainda, que embora tomando todos os cuidados, os três servidores da CAC foram 97 

positivados para Covid-19 no final do ano passado. Por essa razão, e diante da situação apresentada 98 

há uma semana no Boletim Informativo/Covid, onde em um dia foram positivadas mais de cem 99 

pessoas em Alenquer, e que embora o número de óbitos tenha reduzido, a fragilidade do sistema 100 

de saúde nos faz pensar que ainda é preciso ter cautela e que esse ainda não é o momento para o 101 

retorno 100% presencial. Em resumo, os alunos comentaram: Madson Alan: para as turmas que 102 

estão quase concluindo, seria mais eficaz continuarmos remoto, pois nós já abordamos as 103 

disciplinas mais importantes e complexas de modo remoto, porém tem outras turmas, em que o 104 

meio híbrido poderia ser eficaz; Kilce Maiana Sousa da Cruz: Só penso sobre a questão das aulas 105 

blocadas que são muito complicadas, pois muitas vezes tem disciplinas de uma semana, e é uma 106 

chuva de informações, porém, acaba que não conseguimos absorver muitas coisas importantes; 107 

Laura Magalhaes: Acredito que continuar de forma remota é mais seguro nesse momento, porém, 108 

existem algumas limitações, muitas vezes as metodologias e as exigências aplicadas no modo 109 

remoto são desproporcionais ao que nos é repassado. Peço, caso as aulas continuem remotas, que 110 

possam ser gravadas, pois muitas vezes devido à instabilidade da internet, não conseguimos assistir 111 

a aula. E sendo gravada, podemos assistir em outro momento. Visto que, na maioria das vezes as 112 

avaliações e trabalho estão ligados as explicações. Esse foi um pedido geral da turma de 2018; 113 

Fabricia Silva de Lima: Tem pessoas que já estão indo para o mercado de trabalho e será exaustivo 114 

aulas presenciais com o trabalho, não gosto de remoto tem suas desvantagens, mas já estamos 115 

adaptados a isso, é o ideal no momento para quem está concluindo e tentando entrar no mercado 116 

de trabalho; Andreza Aragão de Sousa: podemos fazer com grupo de 50% dos alunos em forma 117 

de divisão do grupo A e B, igual como está nas escolas estaduais e municipais da cidade; Eva Alice 118 

Campos de Sousa: Acredito que a maior dificuldade é sobre internet. Muitos não têm condições 119 

de pagar wi fi e dados moveis também não tem condições; Clinelza Aires de Araújo: Muitos não 120 

assistem aula por desinteresse mesmo. Se aproveitam da situação. Colegas é compreensível a 121 

vontade de estarem presencialmente estudando. E estrearem o prédio novo e tudo mais. Esse é o 122 

desejo de todos nós. Mas infelizmente as circunstâncias não são favoráveis para isso; A discente 123 

Vanessa Pinto Barrozo (conselheira), disse que estava observando a colocação dos colegas no que 124 

se refere aos pontos positivos e negativos das aulas remotas, e a discussão mostrou que a maioria 125 

quer que continue a cautela e permaneça de modo remoto, e sugeriu que os alunos com dificuldades 126 

possam enviar mensagens via Sigaa à coordenadora do curso para que juntos verifiquem a melhor 127 

forma de auxílio, até mesmo que possam assistir/participar das aulas diretamente da sala 128 
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inteligente ou do laboratório de internet  do Campus. Disse que é de acordo que as aulas continuem 129 

de forma remota em razão das dificuldades enfrentadas no sistema de saúde do município, assim 130 

como a maioria das manifestações dos discentes, embora alguns colegas prefiram presencial. 131 

Colocou-se à disposição, como conselheira, para auxiliar os colegas no que se refere ao contato 132 

com a direção para buscar minimizar as dificuldades enfrentadas. Diante dessas falas, a diretora 133 

do Campus disse que a Ufopa está ajustando o contrato para a gravação das aulas e espera que até 134 

o início do semestre isso já esteja resolvido; informou que os professores das disciplinas de 135 

matemática e de economia, do Campus Santarém, só irão ministrar as disciplinas se o formato da 136 

oferta for ensino remoto. Logo em seguida, sinalizou a proposição a ser votada no conselho, 137 

levando em consideração o posicionamento da maioria de pessoas que se manifestaram até o 138 

momento, sendo: Permanecer o ensino remoto e estabelecer estratégias para minimizar a 139 

dificuldade de acesso à internet, disponibilizando a sala inteligente, o laboratório de informática e 140 

a biblioteca para uso presencial agendado. Diante dessa situação, o Prof. Igo disse que poderá ser 141 

solicitado aos bolsistas dos projetos (8 discentes aproximadamente, via PEEX) para 142 

desenvolverem suas atividades no Campus e, dessa forma, também atenderem aos discentes. Outro 143 

ponto abordado por ele, foi quanto a reivindicação dos alunos para que todas as aulas sejam 144 

gravadas, falando que isso vai de encontro à autonomia de dados pedagógicos do docente. O Prof. 145 

Marco Aurélio disse que percebeu durante esse período de aulas remotas em que as aulas ficavam 146 

gravadas, que a maioria dos alunos não acompanhava no momento a aula, seja por falta de internet 147 

ou talvez por falta de interesse mesmo, apenas assistia depois o conteúdo gravado, e que estes 148 

tiveram um rendimento pífio. Que chegou ao ponto de ter uma turma de quarenta alunos com 149 

apenas 5 a 10 participando da aula on-line. A partir daí decidiu a não gravar mais, embora alguns 150 

não se fizessem presentes em razão da falta de internet. Disse que para dar maior suporte, sempre 151 

deixou disponíveis o WhatsApp e e-mail para sanar as dúvidas dos alunos. No intuito de contribuir 152 

com proposta para minimizar os problemas citados, sugeriu a divisão das turmas no número 153 

máximo de vinte alunos nos horários da manhã e da tarde, visto que à noite se torna perigoso o 154 

trânsito de um número reduzido de pessoas nas vias de acesso ao Campus, em razão da falta de 155 

segurança nas imediações, para que, com o apoio dos bolsistas, usufruam da infraestrutura para o 156 

ambiente de estudo,  equipamentos e internet disponíveis no Campus. Diante do exposto, a diretora 157 

pediu o apoio dos discentes, no sentido de realizarem suas inscrições nos estágios e editais para 158 

seleção de bolsistas, para que possam somar esforços para esse atendimento, visto que o Campus 159 

possui um número reduzido de servidores para acompanhamento nas salas a serem 160 
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disponibilizadas. Em seguida, considerando as falas e posicionamentos, colocou a seguinte 161 

proposta para aprovação no Conselho: Continua o formato de ensino remoto, porém 162 

disponibilizando a sala inteligente, laboratório de informática, biblioteca, salas de aula (duas para 163 

assistir aulas e as demais para realização de trabalhos) e auditório do Campus para quem está com 164 

dificuldade de acesso e participação nas aulas on-line e realização das atividades de estudo, sendo 165 

20 (vinte) alunos por turno, com acesso previamente agendado e comprometendo-se com o 166 

cumprimento às exigências do plano de biossegurança (manter distanciamento, usar máscara, 167 

apresentar comprovante de vacinação e aferir a temperatura na guarita de entrada). 168 

Encaminhamento este colocado em votação e aprovado pelos conselheiros presentes. A presidente 169 

do conselho agradeceu aos docentes, discentes e demais servidores pelo rico debate. Nada mais 170 

havendo a tratar, a presidente do conselho encerrou a reunião às dezessete horas e vinte e seis 171 

minutos, e eu, Marilza de Sousa Cioffi, digitei a presente ata, que depois de lida e aprovada será 172 

assinada por todos os conselheiros. 173 

Presidente: 

1 – Jorgiene Santos Oliveira (Diretora)                    PRESENTE 

Conselheiros(as) representantes dos Docentes: 

2- Marco Aurélio Oliveira Santos                               PRESENTE 

3- Raoni Fernandes Azerêdo                                       FALTA JUSTIFICADA 

Conselheiros(as) representantes dos Técnicos-Administrativos: 

   4- Everaldo Raimundo Lopes Junior                             FALTA JUSTIFICADA 

5- Marilza de Sousa Cioffi                                             PRESENTE 

6- Francisco Hélio Neto Bezerra (Suplente)               PRESENTE 

Conselheiros(as) representantes dos Discentes:  

6- Vanessa Pinto Barrozo                                            PRESENTE 

7- Nagyb Aragão Viana              FALTA NÃO JUSTIFICADA 
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