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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS ALENQUER (CALE) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), realizada no dia vinte e nove do 

mês de outubro de 2020. Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte, às 

quinze horas e dez minutos, deu-se início à reunião ordinária do Conselho do Cale, realizada de 

forma remota, no endereço eletrônico: https://meet.google.com/pfz-yyhx-xon. 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), Vanessa Barrozo (membro discente titular), além dos servidores Francisco Hélio Neto 

Bezerra, Rui Carlos Mayer e Nara Raimunda de Almeida Santos . Pauta da reunião: 1- Informes; 

2- Leitura e aprovação da ata da última reunião; 3- Aprovação da Especialização / Campus 

Alenquer; 4- Minuta de retorno às atividades de ensino; 5- O que ocorrer. Iniciando a reunião 

a Presidente do Conselho saudou e agradeceu a presença de todos, e passou em seguida ao primeiro 

ponto de pauta: 1- Informes: A presidente do Conselho informou que a partir de agora as reuniões 

do Conselho serão anunciadas nos meios de comunicação do Cale para a participação da 

comunidade acadêmica, com direito a voz. Informou também que a Profa. Aldenize (vice-reitora) 

entrou em contato e pediu que seja providenciada a entrega do prédio alugado, onde está 

funcionando o Campus, para o dia 11 de janeiro/2021, e que está verificando a possibilidade de 

inauguração do novo prédio para ocorrer entre os dias 15 e 18/01/2021; Que realizará uma reunião 

administrativa no dia 03 de novembro para tratar da organização da mudança de prédio, com vistas 

à elaboração de um planejamento que vise evitar ao máximo aglomerações de pessoas; Que já 

solicitou à RIDH os equipamentos de segurança que serão utilizados na realização dessa tarefa, 

como: álcool gel, máscaras etc.  Que irá participar da inauguração do Campus Itaituba, onde 

observará como acontece o cerimonial, e que em razão disso, ficará ausente do município no 

período de 04 a 06 de novembro, porém disponível remotamente para quaisquer demandas; 

Aproveitou a oportunidade para parabenizar a todos os servidores do Cale pelo passagem do Dia 

do Servidor Público, e agradeceu pela dedicação, o apoio e o empenho de todos, especialmente 

neste ano complexo em razão da pandemia pelo Covid-19; Agradeceu aos servidores Robson e 

Everaldo pelos vídeos produzidos em homenagem aos servidores, e,  aos membros do NDE pela 

aprovação do Manual de Trabalho de Curso (TC), documento este muito importante na avaliação 

do MEC. No segundo ponto de pauta: Leitura e aprovação da ata da última reunião – a 
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assistente em administração e conselheira Marilza de Sousa Cioffi, fez a leitura da ata da reunião 

extraordinária do dia 30/09/2020, colocou em aprovação, e a ata foi aprovada pelos conselheiros. 

3- Aprovação da Especialização / Campus Alenquer – Primeiramente o Prof. Igo Leite, 

informou que o PPC da especialização intitulada “Gestão Pública e Desenvolvimento Regional” 

foi enviado por e-mail a todos os conselheiros para prévia leitura. Em seguida, enfatizou que este 

é um momento histórico, pois essa é a primeira pós-graduação do multicampi. Informou que até o 

momento todas as normativas da universidade estão voltadas essencialmente para a pós-graduação 

stricto-sensu, ou seja, para mestrado e doutorado, sendo essa especialização responsável por 

resgatar as pós-graduações lato-sensu, as quais têm uma grande importância no contexto da 

universidade, visto que algumas pessoas buscam apenas se qualificar para o mercado de trabalho.  

Disse que na reformulação da proposta, considerou todas as proposições dos conselheiros, 

ocorridas na reunião do dia 03/09/2020, sendo acrescidas as 05 vagas para os servidores da Ufopa 

(03 vagas para servidores da sede e 02 vagas para os servidores do Cale), e os três anexos dos 

planos de disciplinas, conforme encaminhado pelos professores que manifestaram o desejo de 

ministrar aulas no curso. Disse que o projeto sofreu poucas mudanças na sua estrutura inicial, 

seguindo as orientações do Técnico em Assuntos Educacionais do Cale – Sr. Rui Mayer, que fez 

a revisão ortográfica e outros pequenos ajustes no texto do documento. Em seguida, fez a leitura 

do e-mail contendo as considerações do TAE, onde ele afirma que o projeto está completo, 

cobrindo todas as exigências normativas e legais, e que está adequado à vocação acadêmica do 

Cale, recomendando assim a sua aprovação. Em seguida, falou que de acordo com a Resolução de 

2013 a aprovação no Conselho do Campus é o primeiro passo no trâmite do processo, o segundo 

é encaminhar à Proppit para apreciação, e esta submeterá o projeto da pós-graduação ao Conselho 

Superior da Ufopa para aprovação. Prosseguindo, a presidente do conselho parabenizou o Prof. 

Igo Leite pela importante iniciativa na elaboração do projeto, e colocou o PPC da especialização 

em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional em votação, e este foi aprovado por unanimidade 

de votos. 4- Minuta de retorno às atividades de ensino – A presidente do conselho fez uma 

apresentação do Plano de retorno, especialmente, das atividades de ensino remoto, pois as 

atividades administrativas e de pesquisa e extensão nunca pararam no Cale, e estão sendo 

desenvolvidas de acordo com o plano de trabalho elaborado no mês de março, as quais estão sendo 

comprovadas pelos servidores através do encaminhamento do relatório quinzenal dessas atividades 

à direção do Campus, e da direção do Campus à Progep, conforme orientação pelo Ministério da 

Economia. Informou, também, que o Cale já tinha elaborado um esboço de proposta para a 
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retomada das atividades presenciais, confeccionado pela Profa. Glauce Vitor e o TAE Rui Mayer. 

Disse que a elaboração desse plano local foi reforçada na IN 10, de 24/09/2020. Em razão disso, a 

Direção do Cale está fazendo alguns ajustes, considerando o Plano Geral de Biossegurança da 

Ufopa, pois existe o prazo de encaminhamento à Reitoria até 30/10. Esclareceu que há uma 

perspectiva de retomada das atividades remotas de ensino para 18 de janeiro de 2021, e a gestão 

está verificando a possibilidade de compra de equipamentos para a utilização nessa modalidade de 

ensino, como por exemplo chips de telefone e internet, principalmente para os discentes que 

ingressaram através de políticas de ações afirmativas. A presidente do conselho informou que 

dentre as informações, no documento constam a proposta de retomada de aulas presenciais com 

sugestão de layout de sala, híbridas ou remota, sendo esta última a preferencial; quadro de pessoal 

que integra o grupo de risco; comissão local de biossegurança (composta pela diretora, vice-

diretor, coordenador acadêmico, coordenador administrativo e um representante discente); período 

de organização do semestre letivo; proposta dos componente curriculares e regime de trabalho 

docente, dos técnicos e dos serviços terceirizados; questões administrativas e financeiras, dentre 

outras importantes informações que já são de conhecimento dos conselheiros, pois o plano já foi 

ponto de pauta em duas reuniões do conselho. 5- O que ocorrer: Nesse tópico, a diretora do 

campus, informou que os comunicados oficiais devem ser encaminhados através dos e-mails 

institucionais. A conselheira Marilza Cioffi pediu que além das mensagens pelo e-mail 

institucional, também seja enviada uma mensagem via Whatsapp, quando se tratar de assuntos 

urgentes. O Prof. Igo Leite aproveitou a oportunidade para pedir a participação em massa da 

comunidade acadêmica do Cale nas programações virtuais de aniversário da Ufopa (11 anos), pois 

haverá uma importante palestra sobre empreendedorismo, tour pelo novo prédio do Campus e 

apresentação da Banda Cale. 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: 
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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                                            _________________________________________________ 

8- Nagyb Aragão Viana                                                __FALTA NÃO JUSTIFICADA__________________________ 

 

 


