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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 18/08/2021. 2 

Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, deu-3 

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

https://meet.google.com/wsb-fvub-bpe. Estiveram participando da reunião os seguintes membros 5 

do 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), Nagyb Aragão 8 

Viana (membro discente titular), Vanessa Barrozo (membro discente titular), além dos servidores 9 

Robson Pinheiro Guimarães, Antonio Jorge Ferreira Barbosa, Nara Raimunda de Almeida Santos, 10 

e o discente Lucas Viana, pois as reuniões são abertas a toda a comunidade acadêmica. Pauta da 11 

reunião: 1- Informes; 2- Leitura e aprovação da Ata da última reunião (27/06/2021); 3- 12 

Apreciação e aprovação da Missão, Visão e Valores do Cale ; 4- Revisão e aprovação do 13 

Plano de Biossegurança do Cale; 5- Apreciação e aprovação da IN 01 / Cale - que dispõe 14 

sobre as orientações de conduta dos servidores terceirizados; 6- O que ocorrer. Iniciando a 15 

reunião a Presidente do Conselho, Profa. Jorgiene Oliveira, saudou e agradeceu pela presença de 16 

todos, e em seguida abordou o primeiro ponto de pauta: 1- Informes: A presidente do Conselho 17 

informou que:  1.1- Está em andamento a abertura das inscrições para a especialização em Gestão 18 

Pública e Desenvolvimento Regional e pediu aos presentes que seja intensificada a divulgação nos 19 

meios de comunicação: rádio, televisão, redes sociais etc, pois as inscrições irão até o dia 30 de 20 

agosto. Disse, também, que muitas pessoas estão com dúvidas quanto ao formato de oferta da 21 

especialização, se será remota ou presencial, e, para esclarecer essa dúvida, foi publicado um 22 

comunicado no site da instituição, constando que a especialização foi aprovada no formato 23 

presencial, mas que esta seguirá as determinações da Ufopa, as quais, no momento, estão de forma 24 

remota em razão da Pandemia de Covid-19, porém isso poderá mudar caso as atividades voltem 25 

para o formato presencial. 1.2- Que está fazendo uma força tarefa, juntamente com o corpo 26 

administrativo do Cale para cumprir o orçamento 2021, embora este tenha sido aprovado 27 

tardiamente levando em consideração o calendário orçamentário. 1.3- Que a Ufopa está em uma 28 

espécie de momento de transição entre o ensino remoto e presencial, pois o semestre 2020.1 foi 29 

totalmente remoto, 2020.2 foi considerado pelo NDE como híbrido em razão da oferta da 30 

disciplina de estágio, pois os discentes têm ido a campo em atividades presenciais. 2. Leitura e 31 
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aprovação da Ata da última reunião (27/06/2021) – A presidente do Conselho ressaltou que a 32 

Ata foi enviada antecipadamente pela conselheira Marilza aos demais conselheiros para prévia 33 

leitura e contribuições, e como não houve nenhuma sugestão de ajuste propôs o avanço direto para 34 

a aprovação, pois o documento ficou um tanto extenso. Todos estando de acordo, a Ata da reunião 35 

do dia 27/06/2021 foi aprovada por unanimidade de votos. Na oportunidade, informou que 36 

seguindo uma política de transparência na gestão, todas as atas, portarias e resoluções do Cale 37 

serão colocadas na página oficial do Campus. 3- Apreciação e aprovação da Missão, Visão e 38 

Valores do Cale – A presidente do Conselho disse que após a sua ampliação, a Comissão para 39 

elaboração do PDU tem se reunido e que os trabalhos de construção do documento estão sendo 40 

realizados de forma participativa. Que já foram realizadas três reuniões e os resultados estão sendo 41 

muito positivos. Em seguida, o conselheiro e membro da comissão Everaldo Raimundo, 42 

apresentou o texto da Missão, Visão e Valores elaborado pela comissão para apreciação e 43 

contribuições dos conselheiros. Após ampla discussão e ajustes, os textos ficaram assim definidos: 44 

MISSÃO - Produzir e disseminar conhecimentos na grande área das ciências sociais aplicadas a 45 

partir do ensino, pesquisa, extensão e inovação para formar cidadãos que contribuam com o 46 

desenvolvimento regional na Amazônia; VISÃO - Ser um Campus referência nacional de 47 

formação nas ciências gerenciais para contribuir com o desenvolvimento na Amazônia; 48 

VALORES – Democracia; Ética; Sustentabilidade; Diversidade; União; Excelência; Disciplina; 49 

Responsabilidade. Colocado em votação, o texto referente à Missão, Visão e Valores do Campus 50 

Alenquer foi aprovado por todos os conselheiros. Na sequência, a presidente da Conselho, 51 

agradeceu aos membros da comissão e a participação de todos os conselheiros pelo debate sério e 52 

responsável para os ajustes e aprovação deste ponto de pauta. Logo em seguida mostrou o 53 

calendário de reuniões da comissão, sendo a análise de cenário o próximo tópico a ser trabalhado. 54 

4. Revisão e aprovação do Plano de Biossegurança do Cale – neste ponto de pauta a presidente 55 

do conselho disse que antes da publicação da Resolução 334, que trata sobre o calendário 56 

acadêmico vigente atualmente, foi solicitado ao Cale a elaboração de um Plano de Biossegurança 57 

para pensar a retomada gradual das atividades presenciais. Esse plano foi elaborado e aprovado no 58 

conselho, porém é momento de adequá-lo, evidenciando que a Ufopa não está mais 100% no 59 

ensino remoto, pois já está no segundo momento, considerado como ensino híbrido, e que em 60 

2022, possivelmente voltará ao ensino presencial. Além disso, há a necessidade de atualização 61 

referente a situação pandêmica da covid-19, especialmente com os dados do município de 62 
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Alenquer, como por exemplo: fazer um levantamento do número de pessoas infectadas, internadas, 63 

leitos disponíveis para tratamento, disponibilidade de vacinas e testes, de EPI’S para garantir um 64 

retorno presencial seguro, dentre outras importantes ações. Perguntados sobre a autorização para 65 

a atualização do Plano de Biossegurança do Cale, todos os conselheiros se manifestaram de acordo. 66 

5. Apreciação e aprovação da IN 01 / Cale - que dispõe sobre as orientações de conduta dos 67 

servidores terceirizados – A presidente do Conselho falou  que a Direção do Cale designou os 68 

servidores Francisco Hélio Neto Bezerra (coordenador), Marilza de Sousa Cioffi e Rui Carlos 69 

Mayer para elaborarem uma Instrução Normativa com as orientações de conduta dos servidores 70 

terceirizados. Em seguida, o conselheiro Everaldo Lopes apresentou o documento e a Presidente 71 

do conselho proferiu a leitura da Instrução Normativa 01/2021 - DIR/Cale, que dispõe sobre as 72 

orientações de conduta dos servidores terceirizados de limpeza, vigilância e portaria e normas de 73 

acesso e permanência de pessoas nas dependências do Campus Alenquer, da Universidade Federal 74 

do Oeste do Pará – Ufopa. Ao finalizar a leitura, houve dois destaques: a presidente do conselho 75 

pediu que a IN fosse complementada na parte das considerações com o texto “considerando as 76 

Resoluções da Ufopa vigentes neste período de Pandemia”; o conselheiro Everaldo pediu que no 77 

Art. 1, I, a) fosse especificado Administração do Campus, ficando assim o texto: a) Comunicar 78 

imediatamente à Administração do Campus, bem como ao responsável pelo Posto, qualquer 79 

anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências 80 

de regularização necessárias.  Após esse momento, a equipe recebeu elogios por parte dos 81 

conselheiros pelo trabalho realizado, pois acharam muito importante essa iniciativa, porém, o Prof. 82 

Marco Aurélio ressaltou que seria prudente encaminhar o documento para a análise da 83 

Procuradoria Jurídica da Ufopa, com o intuito não ferir nenhuma norma legal com a publicação 84 

do referido documento. Estando todos de acordo a presidente passou ao último ponto de pauta. 6. 85 

O que ocorrer: não houve nenhuma declaração neste ponto de pauta. Nada mais havendo a tratar, a 86 

presidente do conselho encerrou a reunião, e eu, Marilza de Sousa Cioffi, digitei a presente ata, que depois 87 

de lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros. 88 

 89 

Presidente: 90 

1 – Jorgiene Santos Oliveira (Diretora)                      ________________________________________________ 91 

Conselheiros(as) representantes dos Docentes: 92 
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2- Marco Aurélio Oliveira Santos                               ________________________________________________ 93 

3- Raoni Fernandes Azerêdo                                       ________________________________________________ 94 

Conselheiros(as) representantes dos Técnicos-Administrativos: 95 

4- Everaldo Raimundo Lopes Junior                           ________________________________________________ 96 

5- Marilza de Sousa Cioffi                                             ________________________________________________ 97 

Conselheiros(as) representantes dos Discentes:  98 

6- Vanessa Pinto Barrozo                                            _________________________________________________ 99 

7- Nagyb Aragão Viana                            _________________________________________________ 100 
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