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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 28/04/2022. 2 

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dez horas, deu-se início à reunião 3 

do conselho do Cale/colegiado do curso de administração, realizada de forma on-line, no endereço 4 

eletrônico: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ufopa-cale. Estiveram participando da reunião 5 

os seguintes membros do Conselho: Jorgiene dos Santos Oliveira (Presidente), Marco Aurélio 6 

Oliveira Santos (membro docente titular), Raoni Fernandes Azeredo (membro docente titular), 7 

Marilza de Sousa Cioffi (membro técnico titular), Everaldo Raimundo Lopes Júnior (membro 8 

técnico suplente), Vanessa Pinto Barrozo (membro discente titular) e Nagyb Aragao Viana 9 

(membro discente titular) e, também, com a participação da servidora: Nara Raimunda de Almeida 10 

Santos,   para a discussão da seguinte pauta 1- Informes; 2- Aprovação de atas pendentes; 3- 11 

Aprovação de ofertas de disciplinas; 4- Definição do calendário de reuniões ordinárias para o 12 

ano 2022; 5- O que ocorrer. Informes: A presidente do Conselho falou sobre a o processo de 13 

avaliação do MEC ao Curso de Administração, ressaltando  que a primeira foi voltada à criação 14 

do Curso, a segunda, ao preenchimento do Formulário Eletrônico de avaliação, a terceira está 15 

voltada a avaliação in loco, que consiste em evidenciar através de visita e comprovações o que 16 

foi anteriormente informado, bem como verificar se o que está escrito no PPC do curso está 17 

realmente sendo executado. A visita será na modalidade Avaliação Externa Virtual in Loco, e será 18 

realizada no período de 25 a 27/05/2022, e durante esse processo haverá momentos de 19 

entrevistas com docentes e discentes do curso. O MEC ainda irá estipular a quantidade de 20 

discentes que irão ser entrevistados, podendo ser entrevista com todos ou somente alguns 21 

discentes (mas ficou avisado, desde já, que podem ser convocados para serem entrevistados os 22 

discentes que são ou foram representantes de turma, discentes conselheiros, que foram ou são 23 

bolsistas de projetos, quem fez intercâmbio entre outras atividades). Para um bom desempenho 24 

nas entrevistas, disse que faz-se necessário que conheçamos profundamente o PPC do curso, e 25 

completou dizendo que o reconhecimento do curso pelo MEC e tirar uma boa nota, depende do 26 

nosso compromisso e que isso é relevante para todos que estão cursando e para aqueles que 27 

almejam ingressar na universidade. Em seguida a servidora Nara Santos relatou que houve uma 28 

reunião do Conselho do SIBI e integrantes dos campi com curso que será avaliado, voltada 29 

exclusivamente para tratar assuntos referentes a documentação e a organização necessária às 30 
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Bibliotecas para essa avaliação. Destacou que fora discutido o modelo de adequação do acervo 31 

bibliográfico , o qual deverá ser aprovado pelo NDE do curso. Ressaltou que para a conclusão 32 

desse trabalho no Cale falta apenas o levantamento do quantitativo de exemplares disponíveis 33 

para o curso (bibliografias básicas e complementares) e na biblioteca de modo geral, levando em 34 

consideração os novos livros que chegaram. Na oportunidade pediu apoio da gestão, no sentido 35 

de designar discentes voluntários do curso para ajudar na catalogação dos novos livros, pois será 36 

necessário realizar uma força tarefa para o cumprimento dessa missão. A diretora confirmou que 37 

dará todo o apoio necessário, seja através de designação de bolsista de projeto, do setor 38 

administrativo ou na busca de discentes voluntários para ajudar nessa força tarefa.  Aprovação 39 

de ofertas de disciplinas – Neste tópico falou sobre as pendências de assinaturas em algumas 40 

atas do NDE e do conselho que aprovam as ofertas de disciplinas referentes aos últimos 3 anos 41 

do curso. E, para sanar esse problema, a presidente pediu a autorização do conselho para 42 

verificar junto à Proen qual a melhor forma de solicitação dessas assinaturas, se via Sipac ou não. 43 

Colocado em apreciação, todos conselheiros concordaram com a proposta de consulta à Proen, 44 

e posterior finalização dos documentos com as devidas assinaturas. Definição do calendário de 45 

reuniões ordinárias para o ano 2022 – A presidente do conselho ressaltou que não há a 46 

necessidade de realização de reuniões ordinárias mensais do Conselho, e sugeriu que as mesmas 47 

fossem realizadas trimestralmente. Aberto espaço para as manifestações, o conselheiro Marco 48 

sugeriu que se continue a realização de reuniões mensais para que não se percam 49 

informações/decisões a serem repassadas para os conselhos superiores e vice-versa. O 50 

conselheiro Everaldo concordou com a proposta do Prof. Marco, ressaltando, inclusive, que o 51 

calendário das reuniões ordinárias anteriores era programado para não coincidirem com as 52 

reuniões dos conselhos superiores. Colocado em votação, os conselheiros decidiram manter as 53 

reuniões ordinárias para a segunda quarta-feira de cada mês, e em caso de inexistência de pauta, 54 

o Conselho não seja convocado. Aprovação de atas pendentes: Não houve a necessidade de 55 

leitura das atas, pois estas foram encaminhadas para prévia avaliação dos conselheiros. 56 

Colocadas em aprovação, as atas dos dias 10.11.2021 e 23.02.2022 foram aprovadas por 57 

unanimidade. Em O que ocorrer, o Professor Marco convidou para as primeiras defesas de TC do 58 

Campus Alenquer, a serem realizadas nos dias 2 e 3 de junho pelos seus orientandos Diego e 59 

Hortência, da turma 2017. A diretora parabenizou-o pela excelente notícia, pelo trabalho 60 
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desenvolvido na função orientador, e, também, como presidente da comissão de Trabalho de 61 

Curso. Nada mais havendo a tratar, a presidente do conselho encerrou a reunião às doze horas e 62 

quinze minutos, e eu, Marilza de Sousa Cioffi, digitei a presente ata, que depois de lida e aprovada 63 

será assinada por todos os conselheiros. 64 

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              PRESENTE 
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