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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO/COLEGIADO DO CAMPUS ALENQUER (CALE) DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), realizada no dia 11/08/2022. No 2 
décimo primeiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, virtualmente por 3 
meio da plataforma ConferênciaWeb RNP, no link <https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufopa-4 
cale>, reuniram-se os seguintes membros do conselho do Cale/colegiado do curso de administração: 5 
Jorgiene dos Santos Oliveira (Presidente), Marco Aurélio Oliveira Santos (membro docente titular), 6 
Raoni Fernandes Azeredo (membro docente titular), Everaldo Raimundo Lopes Júnior (membro 7 
técnico titular), Robson  Pinheiro Guimarães (membro técnico suplente) e Vanessa Pinto Barrozo 8 
(membro discente titular), para a discussão das seguintes pautas 1- Informes; 2- Designação de 9 
nova coordenação para o curso de administração; 3- Aprovação da oferta de disciplinas do 10 
curso de administração – semestre 2022.1; 4- Formação de comissão para a elaboração de edital 11 
para a eleição de novos representantes das categorias docentes, técnico-administrativo e 12 
discentes no conselho; 5- Aprovação de Atas e 6-O que ocorrer. Com a palavra a coordenadora 13 
dá início à reunião saudando a todos os presentes, aprova-se as faltas justificadas e tratar dos pontos. 14 
1- Informes: A presidente , então, fala que a aula inaugural do curso de direito foi um evento muito 15 
positivo para o município e para o campus, destaca que, com mais este curso, o Cale  passa a ser o 16 
maior campus fora de sede em número de curso e parabeniza os envolvidos na organização do evento 17 
e a toda a comunidade acadêmica responsável por esta realidade; Informa que neste semestre ocorrerá 18 
um processo seletivo especial para preenchimentos das vagas não preenchidas no processo seletivo 19 
regular, contudo o campus estará de fora; Outro informe que traz é a aprovação, nos conselhos 20 
superiores, de resolução com as normas para eleição de diretores de instituto, destacando como 21 
positivo que, nesta, se prevê que os estudantes ingressantes pelo Forma Pará, onde tem campus da 22 
Ufopa, votarão nas eleições para diretor de seus campus e não para diretor de instituto; Fala também 23 
que fora aprovada a Especialização em Gestão Pública e Desenvolvimento Regional pelo Forma Pará 24 
e até o final do ano deve começar; Professor Marco Aurélio fala sobre a organização do evento de 25 
acolhida dos servidores e discentes e do dia do administrador que terá no dia 08/09 a realização de 26 
uma atividade esportiva juntos às turmas e projetos sociais do município e também uma atividade 27 
com alunos do ensino médio para apresentação do que é a universidade. E para o dia 09/08 um trote 28 
com a turma de 2021 e, ainda, para a turma 2022, ciclo de palestras e roda de conversa com 29 
coordenadores de curso. Conclui falando que esta ação é pensada em conjunto com os cursos de 30 
Administração, Gestão e Direito. 2- Designação de nova coordenação para o curso de 31 
administração: A presidente explica que o NDE do curso de Administração apontou, diante da nova 32 
conjuntura do campus com três cursos em andamento, a possibilidade de outro docente, que não a 33 
diretora do campus, assumir a função de coordenador do curso, possibilidade, esta, impedida 34 
regimentalmente com funcionamento de apenas um curso no campus. Assim, após indicação, aceite 35 
e aprovação por unanimidade neste conselho, passa a assumir a função de coordenador do curso de 36 
Administração o professor Raoni Fernandes Azeredo. 3- Aprovação da oferta de disciplinas do 37 
curso de administração – semestre 2022.1: A presidente ratifica que a oferta elaborada pelo NDE, 38 
havia sido enviada com antecedência, por e-mail, aos membros deste conselho. Em seguida coloca 39 
em apreciação e, por unanimidade, fica aprovada a oferta do semestre 2022.1 do curso de 40 
Administração do campus Alenquer. 4- Formação de comissão para a elaboração de edital para 41 
a eleição de novos representantes das categorias docentes, técnico-administrativos e discentes 42 
para o conselho: a presidente, então, fala que trouxe este ponto em razão de a portaria de composição 43 
deste conselho ter expirado há algum tempo, surgindo, assim, a necessidade renovação deste 44 
conselho. Para tanto, traz a proposta de criar uma comissão para elaborar editais de chamamento para 45 
as três categorias, mas fala que há a possibilidade de manterem o rito que faziam anteriormente onde 46 
as categorias se reuniam e elegiam seus representantes, apresentando Ata com a decisão. Então após 47 
deliberação dos presentes fica definida a manutenção do procedimento realizado para escolha de 48 
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representantes docente, técnico e discente no conselho do campus, onde cada categoria se reunirá e, 49 
após deliberação, apresentará seus representantes ao conselho através de Ata da reunião realizada. 50 
Como encaminhamento fica definido que até final de setembro as categorias se reunirão para escolha 51 
de seus representantes e na 1ª reunião ordinária do mês de outubro deverão apresenta-los e entregar 52 
Ata produzida. 5- Aprovação de Atas: A presidente lembra que as atas foram enviadas para leitura 53 
prévia e questiona se há alguma correção ou alteração que queiram realizar. E não havendo nenhuma 54 
observação pelos presentes, ficam aprovadas as Atas apresentadas. 6- O que ocorrer: Neste ponto a 55 
presidente lembra os presentes que está aberto Edital para indicação de representante nos conselhos 56 
superiores e que os campi terão vaga cativa, com isso, coloca-se à disposição para dar e articular 57 
apoio aos docentes, técnicos e discentes que queiram pleitear vaga nos conselhos. E, nada mais 58 
havendo a tratar, a presidente do conselho do Campus Alenquer, às dezesseis horas e seis minutos, 59 
deu por encerrada a reunião, cuja ata vai lavrada e assinada digitalmente via SIPAC por mim, 60 
Everaldo Raimundo Lopes Junior e pelos demais presentes. 61 
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