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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS ALENQUER 

(CALE) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), realizada no dia 

trinta do mês de setembro de 2020. Aos trinta dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte, às 

dez horas e doze minutos, deu-se início à reunião extraordinária do Conselho do Cale, realizada 

de forma remota, no endereço eletrônico: https://meet.google.com/xmu-cvod-fvg.  Estiveram 

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

(Presidente), Francisco Igo Leite Soares (Vice-Presidente), Marco Aurélio Oliveira Santos 

(membro docente titular), Raoni Fernandes Azerêdo (membro docente titular), Everaldo 

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

titular), Nagyb Aragão Viana (membro discente titular), além dos membros do grupo de trabalho 

que contribuíram com a elaboração das medidas de prevenção referente ao segundo ponto de pauta, 

Profa. Glauce Vitor da Silva e Sr. Rui Carlos Mayer. Pauta da reunião: 1- Informes; 2- Análise 

da IN nº 10, de 24/09/2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção à Covid-19, necessárias 

ao retorno gradual semipresencial das atividades administrativas da Universidade Federal 

do Oeste do Pará; 3- Análise e aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Análise da 

gestão e seus impactos na atenção básica à saúde nos municípios paraenses”, coordenado 

pelo Prof. Marco Aurélio Oliveira Santos; 4- Leitura e aprovação da ata da última reunião; 

5- O que ocorrer. Iniciando a reunião a Presidente do Conselho saudou e agradeceu a presença 

de todos, e disse ter solicitado informes na reunião extraordinária, bem como autorizou a inclusão 

do ponto de pauta referente à aprovação do projeto de pesquisa do Prof. Marco Aurélio, para 

aproveitar o momento oportuno, decisões estas aceitas por todos os conselheiros. 1- Informes: A 

presidente do Conselho ressaltou a importância de reiterar a informação de que a universidade não 

parou os seus trabalhos neste período de pandemia e que muitas ações estão sendo realizadas, 

mesmo de forma remota. Em seguida pediu ao Prof. Igo Leite e Glauce Vitor que falassem um 

pouco sobre o edital do Programa de Ações Emergenciais (PAEM), que visa fomentar ações 

estratégicas no desenvolvimento de ações científicas, tecnológicas, socioambientais e inovadoras 

para a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas na prevenção, enfrentamento e 

combate ao Covid-19. A Profa. Glauce disse que as reuniões da comissão que trata do referido 

edital estão sendo realizada, e que, neste momento, está sendo discutida a questão orçamentária, 

pois a Ufopa multicampi está trabalhando em uma única proposta a fim de atender a toda a nossa 

comunidade, com o objetivo de fortalecer a referida proposta e conseguir a aprovação da mesma. 

Disse que estão trabalhando com as duas empresas juniores (em suas primeiras experiências 
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contratuais) que existem no multicampi, nas cidades de Juruti e Oriximiná, e que estão buscando 

meios para conseguir os kits de prevenção (máscara, álcool gel, viseira etc) para distribuição a 

todos os discentes e servidores dos Campi fora de sede, que somam um total aproximado de 1.400 

pessoas. Que estão verificando a possibilidade de elasticidade do recurso disponibilizado, pois ele 

está muito reduzido, o que está dificultando a garantia da aquisição de um maior número de kits. 

Falou ainda que, possivelmente, até o dia 04 de outubro a proposta estará fechada para a aprovação, 

e que o papel do Campus Alenquer é contribuir não apenas com a prestação de consultoria às 

empresas juniores, mas também com recurso do orçamento. Finalizou a sua fala dizendo que 

acredita ser muito complicado voltar às atividades presenciais sem a disponibilização desses kits 

aos alunos e servidores da instituição. No segundo ponto de pauta: 2- Análise da IN nº 10, de 

24/09/2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção à Covid-19, necessárias ao retorno 

gradual semipresencial das atividades administrativas da Universidade Federal do Oeste do 

Pará – A presidente do conselho iniciou dizendo que a referida instrução normativa não foi 

discutida no Fórum de Diretores Multicampi e da sede, e que na reunião do Consun o reitor havia 

sinalizado que seria publicada uma IN respaldando e regularizando alguns trabalhos híbridos e 

semi-remotos que já estariam acontecendo, como por exemplo, os servidores que precisam 

alimentar animais em laboratórios e outras atividades administrativas que necessitam de ações 

presenciais no dia-a-dia do Campus etc. Que não seria uma instrução normativa para a retomada 

de todos os servidores em razão da falta de equipamentos de proteção em quantidade suficiente 

para atender a todos. Que o material a ser adquirido com os recursos do edital PAEM está previsto 

para sair apenas em dezembro. Que existem muitas dúvidas em relação ao conteúdo da IN, e que 

todos sabemos que na administração pública o que vale é o que está escrito. Dentre as lacunas, 

citou como exemplo:  o Art. 1 o retorno às atividades administrativas - isso inclui ensino, pesquisa 

e extensão? Art. 3: Plano de retomada do setor - quais setores? Administrativos? Diz que o plano 

de retorno e de biossegurança deve ser aprovado pelo Conselho Superior -  no caso do Cale, já 

existe o plano de retomada, mas esse plano só valerá depois da aprovação no Consun? No 

parágrafo único, diz que os insumos e equipamentos para o funcionamento da unidade devem ser 

solicitados à RIDH - alguns diretores entraram em contato com a RIDH, e esta ainda não dispõe 

desses materiais, e que ainda está aguardando, pois já foi feita a licitação para realizar a compra 

desses EPI’s. Art. 6 – a partir de 1 de outubro, conforme estiver estabelecido na minuta de 

retomada da unidade, o trabalho semi-presencial nas dependências da Ufopa, deverão ocorrer 

mediante manifestação de desejo voluntário de cada servidor - quais servidores? Todos?. Por fim, 
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disse que são muitas as dúvidas em relação a IN 10 e, por essa razão, os diretores dos Campi 

solicitaram uma reunião para o dia 05/10, com o reitor e vice-reitora para expor as dificuldades 

enfrentadas para a retomada das atividades presenciais, como por exemplo: infraestrutura 

inadequada, falta de EPI’s etc, bem como solicitar um errata para a IN, sanando todas as dúvidas. 

Ressaltou que isso tudo é muito complexo porque subentende-se que a responsabilidade pelo 

retorno das atividades presenciais e o recurso para a aquisição dos EPI’s é do Campus.  Outro 

desafio é o de encerramento do semestre, pois não se tem nenhuma orientação da Proen para dar 

suporte e respaldo aos servidores. Em seguida, a presidente do Conselho franqueou a palavra para 

a colaboração dos conselheiros. O conselheiro Nagyb Aragão ressaltou a importância de discutir 

todas essas possibilidades de retorno com os demais discentes, socializando sobre essa temática, 

visto que eles não acompanham de perto as atividades que estão sendo executadas no Campus. A 

diretora se colocou à disposição para, se necessário, fazer a abertura de uma reunião com os 

representantes de turma, sensibilizando-os sobre esse momento de pandemia e em seguida deixá-

los à vontade para a discussão entre seus pares. Como encaminhamento, foi votado e aprovado por 

unanimidade, que cada categoria (docente, discente e técnica) encaminhará, até o dia 20/10, à 

direção um posicionamento quanto ao retorno às atividades presenciais, visto que embora a 

manifestação seja individual, é importante saber o posicionamento por categoria. Avançando para 

o ponto de pauta 3- Análise e aprovação do projeto de pesquisa intitulado “Análise da gestão 

e seus impactos na atenção básica à saúde nos municípios paraenses”, coordenado pelo Prof. 

Marco Aurélio Oliveira Santos – O Prof. Marco Aurélio expôs os objetivos do projeto, o qual 

visa analisar a qualidade da gestão e seus impactos no sistema público de saúde nos municípios 

paraenses; conhecer a qualidade dos servidores e os insumos utilizados no sistema de saúde dos 

municípios; o uso dos recursos públicos para a produção dos serviços público de atendimento, bem 

como dar uma visão geral das condições de prestação dos serviços de saúde do estado do Pará, 

pois a Amazônia apresenta um dos piores índices no desenvolvimento dos serviços de saúde no 

país e o projeto visa investigar as razões para esses índices tão baixos, contribuindo para a melhoria 

dos serviços com um todo. Em seguida, a presidente do Conselho informou que o projeto completo 

foi encaminhado por e-mail para a leitura prévia dos conselheiros, colocou em votação e o projeto 

denominado Análise da gestão e seus impactos na atenção básica à saúde nos municípios paraenses 

foi aprovado por unanimidade de votos. Aproveitou a oportunidade para parabenizar os 

Professores Francisco Igo e Glauce Vitor pela Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, a 

qual deu uma importante visibilidade ao curso de Administração, e ao projeto integrado ao 
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Programa Institucional de Ensino, Pesquisa e Extensão (PEEX) que é coordenado pela Profa. 

Jorgiene e está sendo executado em parceria com os docentes Igo, Glauce e Raoni, pois o projeto 

tem sido mais um destaque para a nossa instituição. 4- Leitura e aprovação da ata da última 

reunião – a assistente em administração e conselheira Marilza de Sousa Cioffi, fez a leitura da ata 

da reunião ordinária do dia 03/09/2020, colocou em aprovação e a ata foi aprovada pelos 

conselheiros. 5- O que ocorrer: Nesse tópico, a diretora do campus, informou que há um atraso 

na elaboração da proposta do PDU, mas que está trabalhando com o administrador Antonio Jorge, 

no sentido de apresentar o mais breve possível uma base de texto para a minuta do documento. 

Disse também que a equipe de elaboração do Regimento Interno estará voltando a se reunir para a 

conclusão do documento, e por fim, parabenizou o NDE do curso pela elaboração do Regimento 

de Estágio. Nada mais havendo a tratar, a presidente do conselho encerrou a reunião, e eu, Marilza 

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

conselheiros. 

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                                          __FALTA NÃO JUSTIFICADA___________________________ 

8- Nagyb Aragão Viana                                              _________________________________________________ 

 


