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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 dez do mês de 2 

março de 2021. Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dez horas, deu-se início 3 

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

https://meet.google.com/kpv-fbuu-qpn. 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), Francisco Hélio Neto Bezerra 7 

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

Barrozo (membro discente titular), além dos servidores Rui Carlos Mayer, Nara Raimunda de 9 

Almeida Santos e alguns discentes convidados à participar, pois as reuniões são abertas a toda a 10 

comunidade acadêmica. Pauta da reunião: 1- Informes; 2- Alteração da Portaria de composição 11 

do Conselho; 3- Apreciação documental e aprovação da Empresa Jr; 4- Aprovação da ata 12 

da última reunião; 5- O que ocorrer. Iniciando a reunião a Presidente do Conselho, Profa. 13 

Jorgiene Oliveira, saudou e agradeceu pela presença de todos, e parabenizou todas as mulheres do 14 

conselho e demais mulheres que compõem a comunidade acadêmica do Cale pela passagem do 15 

Dia Internacional da Mulher, lembrando sempre que esse não é um dia romântico, e sim, político. 16 

Em seguida abordou o primeiro ponto de pauta: 1- Informes: Iniciou com um informe positivo 17 

que é a aprovação da Pós-graduação intitulada Especialização em Gestão Pública e 18 

Desenvolvimento Regional e o Projeto Pedagógico de Curso, pelo Conselho Superior de Ensino, 19 

Pesquisa e Extensão (Consepe), cuja especialização já é de conhecimento dos conselheiros, pois 20 

foi apresentada pelo Prof. Igo Leite (Coordenador) e aprovada por unanimidade de votos. Disse, 21 

ainda, que esta será a primeira especialização fora de sede da Ufopa. Outro informe foi sobre o 22 

Programa Forma Pará, programa este de iniciativa do Governo do Estado do Pará para qualificação 23 

de jovens em parceria com as universidades, dentre essas está a UEPA, UFPA e Ufopa. A 24 

presidente do conselho fez uma apresentação sobre os objetivos do programa e disse que o Cale 25 

inscreveu o projeto para graduação em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional, e foi 26 

selecionado, para o qual estão sendo tomadas todas as providências necessárias para o 27 

funcionamento. Falou que a proposta da graduação foi elaborada pela direção do Cale em parceria 28 

com o Prof. Márcio Benassuly e Izaura Cristina, do curso de Gestão Pública e Desenvolvimento 29 

Regional de Santarém. Informou, também, que serão disponibilizadas bolsas para docentes, 30 

coordenação, secretaria, etc., sendo que o secretário será um servidor da Coordenadoria 31 

Acadêmica do Cale, a ser escolhido, e que o curso tem previsão de início ainda neste ano. 2- 32 

Alteração da Portaria de composição do Conselho – Primeiramente a Profa. Jorgiene informou 33 

https://meet.google.com/kpv-fbuu-qpn
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que o Professor Igo Leite, por motivos particulares, pediu afastamento da vice-direção do Campus 34 

Alenquer a partir do dia 01/03/2021. Diante dessa situação, esclareceu aos conselheiros e demais 35 

presentes que durante as necessidades de afastamento da titular, poderá assumir a função o docente 36 

mais antigo no cargo, isso é regimental, ou um servidor técnico, de acordo instrução normativa.  37 

Disse, ainda, que se não houver nenhum posicionamento contrário dos conselheiros, após esse 38 

período de pandemia, pode-se verificar o formato de escolha para a efetivação de um(a) novo(a) 39 

vice-diretor(a) para assumir a função. Estando todos(as) os(as) conselheiros(as) de acordo com a 40 

proposição, a presidente do conselho passou ao próximo ponto de pauta. 3- Apreciação 41 

documental e aprovação da Empresa Jr – O Professor Marco Aurélio falou que foram enviados 42 

os documentos referentes à Empresa Júnior para o conhecimento prévio de todos os conselheiros, 43 

cujos documentos encontram-se com poucas pendências para completar o checklist, dentre as 44 

pendências estão a avaliação do Corpo de Bombeiros sobre a área onde a empresa vai funcionar e 45 

os custos cartoriais, pois acredita não ser prudente deixar que os discentes arquem com a referida 46 

despesa. Outro comunicado foi sobre a coordenação da Empresa Júnior, pois o mesmo gostaria de 47 

passar essa função para outro docente que tenha interesse em dar continuidade ao projeto, visto 48 

que está sobrecarregado com alguns projetos pessoais e de pesquisa, e que prefere ficar dando 49 

apoio de alguma outra forma que não seja na função de coordenador. A Profa. Jorgiene 50 

parabenizou o Prof. Marco pela implementação do projeto da empresa Jr, e disse que pode estar 51 

contribuindo buscando a declaração junto ao corpo de bombeiros. Sobre as taxas cartorárias, falou 52 

que os discentes, a exemplo do Campus Juruti, podem estar promovendo rifas, feijoadas e outros 53 

movimentos para angariar fundos para custear essas despesas. Disse, ainda, que entende 54 

perfeitamente a colocação do Prof. Marco quanto a sobrecarga de trabalho, mas que prefere deixar 55 

a temática de mudança de coordenador para ser discutida em reunião do NDE, e, se possível, ele 56 

permaneça um pouco mais à frente da organização da empresa Jr., até mesmo porque foi ele quem 57 

idealizou o projeto, elaborou a proposta, e também pelo conhecimento que detém  sobre esse 58 

assunto. Em resposta, o professor Marco Aurélio disse que os discentes que compõem a diretoria 59 

do projeto são detentores do conhecimento, idealizadores do projeto e seus objetivos, pois apenas 60 

colaborou à frente da coordenação com a sua experiência enquanto ex-empresário júnior, portanto,  61 

qualquer docente que venha assumir a coordenação, estará muito bem acompanhado/assessorado 62 

pelos discentes. Após ampla discussão e ponderações entre os conselheiros, o Prof. Marco Aurélio 63 

aceitou discutir sobre a mudança de coordenador durante a próxima reunião do NDE. Em seguida, 64 

o projeto denominado INOVE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JÚNIOR - Empresa Júnior 65 

do curso de Administração do Campus Universitário de Alenquer (CALE) da Universidade 66 
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Federal do Oeste do Pará – Ufopa, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. 67 

4- Aprovação da ata da última reunião – Neste ponto de pauta, a conselheira e redatora da Ata, 68 

Sra. Marilza de Sousa Cioffi, informou sobre o envio prévio do texto aos conselheiros no momento 69 

da convocação. e diante disso, colocou a Ata do dia 15 de janeiro de 2021 em apreciação, e os 70 

conselheiros(as) a aprovaram por unanimidade. 5- O que ocorrer: Estando a Presidente do 71 

conselho com problemas de acesso à Internet, foi solicitado que o Prof. Marco Aurélio conduzisse 72 

a reunião até o restabelecimento da conexão da presidente. Em seguida, perguntou se alguém 73 

gostaria de fazer mais alguma consideração, e, não havendo nenhuma manifestação pelos 74 

presentes, a reunião foi encerrada, e eu, Marilza de Sousa Cioffi, digitei a presente ata, que depois 75 

de lida e aprovada será assinada por todos os conselheiros. 76 

 

Presidente: 

1 – Jorgiene Santos Oliveira (Diretora)                      ________________________________________________ 

Conselheiros(as) representantes dos Docentes: 

2- Marco Aurélio Oliveira Santos                               ________________________________________________ 

3- Raoni Fernandes Azerêdo                                       ________________________________________________ 

Conselheiros(as) representantes dos Técnicos-Administrativos: 

4- Everaldo Raimundo Lopes Junior                            FALTA  JUSTIFICADA_________________________________ 

5- Francisco Hélio Neto Bezerra  (Suplente)           ______________________________________________ 

6- Marilza de Sousa Cioffi                                           _________________________________________________ 

Conselheiros(as) representantes dos Discentes: 

7- Vanessa Pinto Barrozo                                            _________________________________________________ 

8- Nagyb Aragão Viana              FALTA_NÃO JUSTIFICADA____________________________ 
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