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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS ALENQUER (CALE) DA 1 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA), realizada no dia 11/10/2022. 2 

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinquenta minutos, 3 
deu-se início à reunião ordinária do conselho do Cale, realizada de forma on-line no endereço 4 
eletrônico: https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/conselho-cale-ufopa. Estiveram participando da 5 
reunião os seguintes membros do Conselho: Jorgiene dos Santos Oliveira (Presidente), Raoni 6 
Fernandes Azeredo (membro docente titular), Marco Aurélio Oliveira Santos (membro docente 7 

titular), Marilza de Sousa Cioffi (membro técnico titular), Everaldo Raimundo Lopes Júnior 8 
(membro técnico suplente) e Vanessa Pinto Barrozo (membro discente titular). A reunião contou, 9 

também, com a participação dos servidores Antonio Jorge Ferreira Barbosa, Francisco Hélio Neto 10 

Bezerra, Francisco Igo Leite Soares, Maria do Rosário da Silva e das discentes Amanda da Silva 11 
e Silva e Nathally Costa de Oliveira, para discutir a seguinte pauta: 1- Informes; 2- Apresentação 12 
dos nomes dos novos membros do Conselho para o biênio 2022 a 2024; 3- Aprovação da 13 

oferta do curso de administração pelo Programa Forma Pará, na cidade de Oriximiná, no 14 
ano de 2023; 4- Aprovação da execução do projeto de extensão intitulado "Fortalecimento 15 
da Catrapovos Pará no Tapajós: promoção de segurança alimentar, sociobiodiversidade e 16 

geração de renda", coordenado pelo docente Raoni Fernandes Azerêdo; 5- O que ocorrer. A 17 
presidente do conselho, Profa. Dra. Jorgiene Oliveira, saudou e agradeceu pela presença de todos 18 

e passou aos pontos de pauta: 1- Informes – informou que houve uma reunião para o encerramento 19 
dos trabalhos do grupo de apoio à editora da Ufopa, na qual está exercendo a função de presidente 20 
do Conselho Editorial, e que até o final do mês de novembro a editora iniciará as suas atribuições 21 

com o lançamento de seu primeiro edital, sendo este de fomento às publicações de docentes e 22 
técnicos. Há, também, previsão para o próximo ano, de editais para as publicações da categoria 23 

discente, de tradução da língua indígena dentre outros; igualmente informou que está aberto edital 24 
para a composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), havendo vagas para a categoria 25 

técnica e discente, com carga-horária de 8 horas semanais para os seus membros, e previsão de 26 

reuniões híbridas. Falou que o semestre iniciou com as aulas no formato presencial para o curso 27 
regular de Administração e os cursos de Gestão Pública e Direito pelo Programa Forma Pará, e, 28 
que as aulas tem ocorrido dentro das conformidades, embora alguns problemas isolados, dos quais 29 
a direção já tem conhecimento e está tomando as providências necessárias para resolver tais 30 
situações, a exemplo da ampliação de uma sala de aula e a instalação de central split adequada 31 

para o curso de direito, pois este tem cinquenta alunos matriculados, e está utilizando o auditório 32 
da instituição para a realização das aulas. O Prof. Marco aproveitou a oportunidade para comunicar 33 
que, durante o afastamento da diretora para gozo de férias, esteve assumindo o cargo de diretor, e, 34 
nesse período, ocorreu o questionamento do Professor Raimundo Santiago a respeito de sua 35 
situação em relação a oferta de disciplinas no semestre. O fato levou a gestão a buscar informações 36 

junto à Progep e a Proges para saber se havia a possibilidade de aproveitamento do professor 37 
substituto durante o afastamento do Prof. Rogério para tratamento de saúde. Diante das 38 

dificuldades apresentadas, decidiu-se pela formalização de processo para a rescisão contratual do 39 
Prof. Raimundo Santiago, visto que, de acordo com as cláusulas contratuais, o contrato seria 40 
encerrado com o retorno do titular que gerou a contratação. A diretora ressaltou que consultou a 41 
DSQV/Progep para saber da situação do Prof. Rogério e foi informada de que o afastamento do 42 
referido professor é de 90 dias, após esse prazo o mesmo deverá retomar as suas atividades 43 
normalmente. 2- Apresentação dos nomes dos novos membros do Conselho para o biênio 2022 44 
a 2024 – A conselheira Vanessa Barrozo fez a apresentação dos nomes dos(as) novos(as) 45 
conselheiros(as) representantes da categoria discente, conforme registrado na ata de reunião 46 
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realizada com os representantes de turmas: Conselheiras Titulares - Alice Bentes da Mota 47 
(GPDR2021) e Louise Picanço Monte (ADM2020) e Conselheiros Suplentes - Luiz Alberto 48 

Chaves Freire (GPDR2021) e Nathally Costa de Oliveira (ADM2019). A conselheira Marilza 49 
Cioffi apresentou os nomes dos representantes da categoria técnicos-administrativos da seguinte 50 
forma:  Conselheiros Titulares - Antonio Jorge Ferreira Barbosa (administrador) e Nara Raimunda 51 
de Almeida Santos (bibliotecária); Conselheiros Suplentes - Francisco Hélio Neto Bezerra 52 
(assistente em administração) e Robson Pinheiro Guimarães (técnico em tecnologia da 53 

informação). O conselheiro Raoni Azerêdo expôs os nomes dos representantes da categoria 54 
docente, ficando como Conselheiros Titulares - Marco Aurélio Oliveira Santos e Francisco Igo 55 

Leite Soares; Conselheiros Suplentes - Raoni Fernandes Azerêdo e Maria do Rosário da Silva. Em 56 

seguida, a presidente do conselho deu boas-vindas aos novos(as) conselheiros(as) e disse que será 57 
um prazer continuar os trabalhos junto a essa nova representação, e, aproveitando a oportunidade, 58 
deixou agendada a data da posse para o dia 19/10/2022, em reunião extraordinária. 3- Aprovação 59 

da oferta do curso de administração pelo Programa Forma Pará, na cidade de Oriximiná, 60 
no ano de 2023 – O atual coordenador do curso de administração, Prof. Raoni Azerêdo, defendeu 61 
a proposta dizendo que a oferta do curso foi pensada na cidade de Oriximiná a partir do 62 

desenvolvimento de um projeto nas comunidades rurais do local, e que junto a prefeitura foi 63 
observada a grande demanda apresentada na área administrativa. Avaliando o avanço na oferta de 64 

cursos pelo governo do estado através do Programa Forma Pará em outros municípios, surgiu a 65 
possibilidade da oferta do Curso de Administração da Ufopa/Cale em Oriximiná. Diante disso, 66 
iniciou-se conversa com a Professora Jorgiene, coordenadora local do curso de administração (à 67 

época), e com a profa Dávia, diretora do Campus Oriximiná (Cori), que demonstrou muito 68 
interesse na proposta, e colocou a estrutura da instituição à disposição do curso de administração. 69 

Disse que a prefeitura de Oriximiná abraçou o curso e, a partir desse momento, avançou-se para o 70 
diálogo com a reitoria, que se dispôs a ajudar para que o curso de administração seja inserido na 71 

primeira chamada  do Forma Pará no ano 2023, assim como ocorrerá com o curso de direito nas 72 

cidades de Almeirim e Novo Progresso. O coordenador garantiu que isso não irá interferir no 73 
andamento do curso no Campus Alenquer e que, com a organização da oferta, os professores do 74 
Cale poderão ministrar aulas com prioridade em relação aos professores da Sede e de outras 75 
instituições. Disse que essa apreciação pelo conselho se faz necessária para prosseguir os trâmites 76 
do processo, pois, como é de conhecimento de todos, a oferta do curso requer todo um 77 

planejamento orçamentário para pagamento de bolsas e outros custos financeiros. A professora 78 
Jorgiene ressaltou que o calendário dos cursos do Programa Forma Pará é diferenciado do curso 79 
regular, que todo esse processo é regimentado e está sendo elaborado com o acompanhamento da 80 
Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, 81 
Profissional e Tecnológica (Sectet). O coordenador local do curso pediu aos conselheiros que 82 

analisassem a proposta, visando o fortalecimento da administração na Calha Norte. Após ampla 83 
discussão, a oferta do Curso de Administração pelo Programa Forma Pará, na cidade de Oriximiná, 84 

no ano de 2023, foi aprovada pela maioria dos presentes, tendo 5 votos favoráveis e 1 abstenção. 85 
4- Aprovação da execução do projeto de extensão intitulado "Fortalecimento da Catrapovos 86 
Pará no Tapajós: promoção de segurança alimentar, sociobiodiversidade e geração de 87 
renda", coordenado pelo docente Raoni Fernandes Azerêdo – O Prof. Raoni expôs alguns 88 
pontos importante do projeto, embora este tenha sido enviado previamente no e-mail de 89 
convocação para a leitura dos conselheiros. Falou que a mesa de diálogo chamada Catrapovos é 90 
coordenada pelo Ministério Público do Pará, que buscou parceria com a Universidade Federal do 91 
Oeste do Pará (UFOPA) e a WWF (organização reconhecida mundialmente) para a execução desse 92 
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projeto de extensão, o qual tem como objetivo geral Fortalecer a Catrapovos Pará no Tapajós, 93 
proporcionando aos povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares assentados da reforma 94 

agrária e povos indígenas o acesso ao PNAE e introdução de produtos da sociobiodiversidade na 95 
alimentação escolar da rede pública de ensino. Colocado em apreciação, o projeto de extensão intitulado 96 
"Fortalecimento da Catrapovos Pará no Tapajós: promoção de segurança alimentar, 97 
sociobiodiversidade e geração de renda" foi aprovado com 5 votos e uma abstenção. 5- O que 98 
ocorrer – Neste tópico a diretora informou que o nome da Biblioteca do Campus está em processo 99 

de escolha, porém, há algumas divergências entre a comunidade acadêmica, pois a princípio 100 
cogitou-se que a biblioteca receberia o nome do discente Edinaldo Macêdo Soares, aluno do curso 101 

de administração falecido na pandemia vítima de Covid-19. Com o ingresso das turmas de gestão 102 

pública e direito, foram sugeridos outros nomes de pessoas do ramo da literatura alenquerense, 103 
como, por exemplo, Benedito Monteiro e Beatriz do Vale. Diante de tal situação, a diretora pediu 104 
à bibliotecária que iniciasse uma consulta com a comunidade acadêmica para que apontassem 105 

possíveis nomes para o setor, e assim foi feito. Dentre os nomes mais citados estão: Edinaldo 106 
Macêdo Soares, Benedito Monteiro e Fulgêncio Simões, embora estes dois últimos já tenham 107 
recebido homenagens póstumas. Diante disso, abriu-se um processo de escolha democrática entre 108 

os três nomes mencionados, o que gerou ruídos por parte de alguns discentes que não são de acordo 109 
com o nome do discente integrando a lista de escolha. A presidente, então, pediu que o Conselho 110 

se manifestasse sobre o assunto: se a direção deveria intervir ou deixar prosseguir o processo 111 
julgado democrático. O conselheiro Everaldo ressaltou que o processo já está acontecendo e tem 112 
sua validade dentro do que foi proposto, portanto, acredita que o conselho não deva interferir. A 113 

conselheira Vanessa também se manifestou favorável ao processo de escolha que está em 114 
andamento. Os demais conselheiros não se manifestaram sobre o tema. Dessa forma, a 115 

presidente/diretora do Campus pediu que constasse em ata a autorização do Conselho na 116 
continuação do processo democrático de escolha do nome da Biblioteca. Nada mais havendo a 117 

tratar, a presidente do conselho encerrou a reunião às onze horas e quarenta e cinco minutos, e eu, 118 

Marilza de Sousa Cioffi, digitei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por 119 
todos(as) os(as) conselheiros(as). 120 
 

Presidente: 

1 – Jorgiene Santos Oliveira (Diretora)                    Presente 

Conselheiros(as) representantes dos Docentes: 

2- Marco Aurélio Oliveira Santos                               Presente 

3- Raoni Fernandes Azerêdo                                       Presente 

Conselheiros(as) representantes dos Técnicos-Administrativos: 

   4- Everaldo Raimundo Lopes Junior                          Presente 

5- Marilza de Sousa Cioffi                                          Presente 

Conselheiros(as) representantes dos Discentes:  

6- Vanessa Pinto Barrozo                                            Presente  

7- Nagyb Aragão Viana                 Falta não justificada 
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