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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 14/01/2022. Aos 
quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, deu-se início à reunião 
extraordinária do Conselho do Cale, realizada de forma on-line, no endereço eletrônico: 
https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufopa-cale. Estiveram participando da reunião os 
seguintes membros do Conselho: Jorgiene dos Santos Oliveira (Presidente), Marco Aurélio 
Oliveira Santos (membro docente titular), Marilza de Sousa Cioffi (membro técnico titular), 
Everaldo Raimundo Lopes Junior (membro técnico titulas) e Vanessa Pinto Barrozo (membro 
discente titular) para abordar a pauta única de Aprovação do Plano de Processo Seletivo 
Simplificado (remoto) para uma vaga de professor substituto, com o tema: Matemática 
Aplicada à Administração. A presidente do conselho disse que o processo de contratação de 
professor substituto justifica-se em virtude da especificidade das disciplinas de  matemática e 
áreas afins -  ministradas pelo Prof. Léo César Parente de Almeida, que foi afastado para cursar 
doutorado em Engenharia Elétrica, no Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal do Pará  –  UFPA, no período de 16 agosto de 2021 a 17 de março de 2025. 
Em seguida, abordou alguns pontos que considerou relevantes no plano, pois este já é do 
conhecimento de todos, visto que foi enviado previamente para leitura dos conselheiros. Dentre 
esses esclarecimentos, falou que a titulação exigida no processo será de Graduação em 
Matemática ou Estatística ou Matemática Industrial com Mestrado em Matemática ou Estatística 
ou Matemática Aplicada ou Matemática Aplicada à Economia e Gestão ou Economia ou Economia 

Aplicada ou Ciências Contábeis, e que a banca examinadora será composta pelos seguintes 
docentes: Titulares – Francisco Igo Leite Soares (presidente), Marco Aurélio Oliveira Santos e 
Glauce Vitor da Silva, Francisco Igo Leite Soares; Suplente Raoni Fernandes Azerêdo, Raphael da 
Costa Silva e Mauro Alexandre Paula de Sousa. Após ampla discussão, o Plano de Processo 
Seletivo Simplificado para uma vaga de professor substituto, com o tema: Matemática Aplicada 
a Administração foi aprovado por todos os conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a 
presidente do conselho encerrou a reunião às dezessete horas e vinte e seis minutos, e eu, 
Marilza de Sousa Cioffi, digitei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por 
todos os conselheiros. 

 
1- Jorgiene Santos Oliveira (Diretora)                    ________________________________________ 
 
2- Marco Aurélio Oliveira Santos                               ________________________________________ 
 
3- Raoni Fernandes Azerêdo                                       ________________________________________ 
 

   4- Everaldo Raimundo Lopes Junior                           ________________________________________ 
 

5- Marilza de Sousa Cioffi                                             ________________________________________ 
 
6- Vanessa Pinto Barrozo                                            ________________________________________ 
 
 


