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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

ATA DO CONSELHO Nº 11 / 2020 - ICED (11.01.07) 

Nº do Protocolo: 23204.008640/2020-29
Santarém-PA, 17 de setembro de 2020.

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (ICED) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). No terceiro dia do mês de
setembro de dois mil e vinte, às dez horas e nove minutos, reuniu-se sob a
presidência da Diretora em exercício do Instituto, professora doutora Ana
Maria Vieira Silva, o Conselho do Instituto de Ciências da Educação da
Universidade Federal do Oeste do Pará, por meio do aplicativo meet do
google, em função da pandemia do coronavírus e suspensão das atividades
presenciais da Universidade, os seguintes membros: Cassio André Sousa
da Silva - Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática e Física,
Celiane Sousa Costa - Coordenadora do Curso de Licenciatura em Letras,
Deyanira Fuentes Silva - Coordenadora do Curso de Licenciatura em
Química, Ediene Pena Ferreira - Coordenadora do Mestrado Profissional em
Letras (Profletras), Hector Renan da Silveira Calixto - Coordenador do
Curso de Licenciatura em Pedagogia, Mário Tanaka Filho - Coordenador do
Mestrado Profissional em Matemática, João Roberto Pinto Feitosa -
Coordenador do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, José
Augusto Teston - Coordenador do Programa de Ciências Naturais, Maria
Salomé Lopes Fredrich - Vice-Coordenadora do Curso de Licenciatura em
Geografia; Luiz Percival Leme Britto - Coordenador do Programa de Pós-
Graduação em Educação Tânia Suely Azevedo Brasileiro - Coordenadora do
Curso de Licenciatura em Informática Educacional, Wania Alexandrino
Viana - Coordenadora do Curso de Licenciatura em História, Wenderson
Rogério de Souza Cirino - Representante técnico. 1. ABERTURA. A
Diretora do Iced saudou a todos e perguntou se alguém tinha informe; não
havia nenhum informe. 2. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA. Não houve
justificativa de ausência. Iniciaram a discussão do único ponto de pauta: 3.
ORDEM DO DIA. 3.1 PROPOSTA DA REITORIA DE PERMUTA DE
CENTO E VINTE METROS QUADRADOS DO ESPAÇO DA ANTIGA
VARA CÍVEL, LOCALIZADO NO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO, UNIDADE RONDON, POR CENTO E SESSENTA METROS
QUADRADOS, LOCALIZADOS NO BLOCO MODULAR DO TAPAJÓS
(BMT). A professora Ana Maria informou que recebeu uma proposta da
Vice-Reitora, professora Aldenize Xavier, na qual constavam todas as
demandas de espaço do Iced, porém a Diretora verificou que faltava na
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lista enviada o Laboratório de Eletroanalítica e sensores do Curso de
Licenciatura em Química, que inclusive está previsto no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI); a professora Ana Maria falou que a
prioridade é instalar no BMT os laboratórios e grupos de pesquisa que
estão no Amazônia porque o prédio será desocupado, por isso a Vice-
Reitora tem urgência na resposta; segundo a professora Ana Maria, havia
um espaço destinado para o ICS no BMT para funcionar o Núcleo de Prática
Jurídica e a Clínica de Justiça Restaurativa da Amazônia, porém o ICS
avaliou que não seria viável a instalação no BMT por conta do acesso e da
dificuldade de garantir a segurança do público externo alvo dos serviços
oferecidos por essas duas instâncias; a professora Ana Maria ressaltou que
o CELEPI e o LAPMAT já teriam espaço garantido no BMT, faltando apenas
definir quem ocupará os outros seis espaços enviados no layout pela Vice-
Reitora. A professora Ediene perguntou o que estava previsto ir do Iced
para o BMT. A professora Ana Maria informou que a princípio será o CELEPI
e o LAPMAT, os outros ainda falta definir porque tem vinte e oito demandas
de espaço; então precisa verificar, ainda, se as pessoas que tem demanda
aceitam ir para o BMT; podendo esse quantitativo de espaço ser ampliado
caso o professor Peleja e a professora Patrícia continuem oferecendo
resistência em ir para o BMT, então ficará para o Iced os espaços no BMT
que seriam deles. O professor Hector Calixto perguntou qual é a
justificativa dos professores Peleja e Patrícia para não ir para o BMT,
considerando que ficaria bem complicado para muitos grupos de pesquisa
e laboratórios do Iced se deslocar para o BMT já que toda a logística dos
cursos está no prédio Rondon; encerrou sua fala se manifestando favorável
a compartilhar os espaços do Iced com outros institutos desde que tenha
uma justificativa plausível e perguntando como será a ocupação desses
novos espaços. Segundo a professora Ana Maria não foi fornecida
nenhuma justificativa para os professores não quererem se mudar do Iced
para o BMT e sobre a ocupação dos espaços, ainda não foi definido como
será. O professor Luiz Percival argumentou que no seu entendimento não
haveria prejuízo para o Iced, pois não vai desinstalar ninguém e receberá
um espaço maior; sem falar, continuou o professor, que a proposta
beneficiará grupos que estão sem espaço e, havendo interesse e nenhum
prejuízo para eles, pode ser uma mudança positiva; segundo o professor, é
claro que sempre há uma preocupação em relação ao deslocamento de
atividades do Iced para outro prédio, de isolar essas atividades, porém há
uma justificativa para o pedido do ICS, pois o atendimento ao público seria
facilitado se o NPJ funcionasse no Iced por ser mais bem localizado. A
professora Deyanira Fuentes falou que não se opunha ao ICS ocupar o
espaço no Iced; porém sugeriu que a Direção fizesse uma consulta com
todas as pessoas que têm demandas de espaço sobre a possibilidade de ir
para o BMT, pois acredita que cabe a eles decidir sobre ir ou não para o
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BMT; falou que a professora Tânia Brasileiro se manifestou no chat
favorável a instalar o seu grupo de pesquisa no BMT; sobre o espaço
ocupado pela professora Patrícia, a professora Deyanira Fuentes falou que
é da biologia, ressaltou que o Instituto de Biodiversidade de Florestas
(IBEF) está no Tapajós e ficaria mais fácil para a professora Patrícia instalar
o seu laboratório no mesmo prédio onde funciona o seu Instituto, as aulas
e tudo mais. A professora Tânia Brasileiro concordou com a proposta de
permuta do espaço apresentada; reforçou que desde que chegou na Ufopa
em dois mil e doze, reivindica espaço para instalação do seu grupo de
pesquisa, Praxis, um grupo que tinha sua sede na Universidade Federal de
Rondônia, mas que esse ano já cadastrou no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) o Praxis Ufopa, um grupo
extremamente produtivo, que engloba mestrandos, doutorandos, alunos de
graduação, tem projeto de pesquisa, de extensão, projetos
interinstitucionais com a Universidade de São Paulo, com a Universidade
Federal do Amazonas, participa de Programa Nacional de Cooperação
Acadêmica (Procad); ressaltou que atende seus alunos em casa, que já
passou da hora de ter seu espaço na Universidade e que não tem nenhuma
objeção de se instalar no Tapajós; pediu que o grupo tenha prioridade, pois
precisa, com urgência, se instalar de forma definitiva na Universidade. A
professora Ana Maria concordou com a exposição da professora Tânia
Brasileiro e disse que provavelmente o grupo da professora será
contemplado, mas que dependia da anuência do Conselho. O professor
Luiz Percival argumentou que nenhum espaço deve ser definido agora, que
não pode ser dito que a professora Tânia Brasileiro terá o espaço, nem que
não terá, que a pauta é se trocamos ou não o espaço com o ICS; ressaltou
que mesmo o CELEPI e o LAPMAT deveriam ser consultados, juntamente
com todos os outros que precisam de espaços, sem privilégio para
ninguém, para que possa ser decidido quem ocupará os espaços no BMT. A
professora Ana Maria concordou que não será definido quem ficará com o
espaço nessa reunião, mas que a fala da professora Tânia Brasileiro foi
importante porque ela já está sendo preterida a muito tempo. O professor
Luiz Percival ressaltou que o Praxis só existe como grupo de pesquisa na
Ufopa muito recentemente porque ele era da Universidade de Rondônia. A
professora Tânia Brasileiro argumentou que o Praxis existe na Ufopa desde
sua chegada, porque o grupo veio com ela e sempre foi altamente
produtivo; a professora encerrou sua fala dizendo que reduzir a existência
do grupo à data de cadastro do Praxis Ufopa é um desrespeito com a sua
pessoa. A professora Ana Maria informou que a discussão sobre quem
ocupará os espaços será uma decisão para depois. Iniciaram a votação:
todos os conselheiros presentes na reunião votaram favorável à
permuta de espaço do Iced, Unidade Rondon, para o BMT,
conforme proposto pela Vice-Reitora: cento e vinte metros
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quadrados do Iced por cento e sessenta metros quadrados no BMT.
4) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Diretor do instituto
encerrou a reunião as dez horas e quarenta e seis minutos. Foi lavrada a
presente ata por mim, Danielle Caroline Batista da Costa, secretária
executiva, que será assinada pela presidente do Conselho, por mim e
demais presentes.
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