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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

ATA DO CONSELHO Nº 9 / 2020 - ICED (11.01.07) 

Nº do Protocolo: 23204.007890/2020-41
Santarém-PA , 26 de agosto de 2020.

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO (ICED) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). No décimo
terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta minutos, na sala
de reunião do Iced, Campus de Santarém, Estado do Pará, reuniu-se sob a presidência do
Diretor do Ins�tuto, professor doutor Edilan de Sant?Ana Quaresma, o Conselho do Ins�tuto
de Ciências da Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará, com a presença dos
seguintes membros: Ediene Pena Ferreira - Coordenadora do Mestrado profissional em
ensino de Letras; André Dioney Fonseca - Coordenador do Curso de Licenciatura em História;
Rafael Zílio Fernandes - Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia; Gilson Cruz
Júnior - Vice-Coordenador do Curso de Licenciatura em Informá�ca Educacional; Odenildo
Queiroz de Sousa - Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras; José Augusto Teston -
Coordenador do Programa de Ciências Naturais; Hector Renan da Silveira Calixto -
Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia; Deyanira Fuentes Silva - Coordenadora
do Curso de Licenciatura em Química; Marília Fernanda Pereira Leite - representante docente;
Deise Juliane dos Anjos de Sousa - representante técnico, Leilane de Aguiar Silva -
representante técnico. Demais presentes: Daniel da Silva Lima - aluno do curso de química;
Rafael Figueira Silva - aluno de química, e Gisele Afonso Bento Mello - professora do curso de
química. 1. ABERTURA. O Diretor do Iced saudou os presentes e iniciou a reunião
apresentando os informes. 2. INFORMES: a) O Diretor agradeceu aos que par�ciparam do
Planejamento Acadêmico (Workshop e programação interna), e lamentou pelos que não
es�veram presentes, sem jus�fica�va. b) Este chamou a atenção dos coordenadores para
comunicarem à Gestão Administra�va e Gestão Acadêmica sobre ofertas/reofertas, visando o
planejamento de uso das salas de aula. c) Informou-se que a Portaria Nº 89/2020 - trouxe
obrigatoriedade de formalização de processos eletrônicos para emissão de empenho e
promoção/progressão. d) A Direção lamentou a ausência de alguns membros do Fórum
Interno de Graduação, na sua 4º reunião anual, onde foi discu�do o regimento de graduação.
e) Informou que nesta sexta feira, dia 13/03, haverá festa na Unidade Rondon, promovida
pelo DCE (21h as 01h) e pediu aos coordenadores presentes que avisem da ocorrência desta
festa aos professores que vão dar aula a noite f) Também foi informado que dia 31/03/2020
será realizada a Defesa de Memorial do decano do Iced, Prof. José Carlos Freire Machado, no
auditório Wilson Fonseca, as 15h e dia 07/04/2020 será a defesa de Memorial do Prof.
Edivaldo Bernardo, também as 15h, no auditório Wilson Fonseca. g) A professora Deyanira
informou que, com os recursos da emenda parlamentar foram comprados alguns livros, que
já se encontram na biblioteca e solicitou que fosse feito um levantamento de quais livros
foram comprados.3. JUSTIFICATIVAS DE FALTAS. Não há jus�fica�vas de ausências. 4. ORDEM
DO DIA. O professor Edilan Quaresma apresentou os pontos a serem discu�dos e apresentou
a solicitação dos alunos de química (Daniel da Silva Lima e Rafael Figueira Silva) para
par�cipar da reunião. Os conselheiros aceitaram a par�cipação dos alunos. Diretor iniciou a
discussão do primeiro ponto. 4.1 DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 04, DE 05 DE
FEVEREIRO DE 2020: Programa de extensão in�tulado ?Prá�cas de formação e de educação
popular e inclusiva na área metropolitana de Santarém?, coordenado pela professora Kássya
Chris�nna Oliveira Rodrigues, vice-coordenado pelo docente Francisco Edson Gomes de
Almeida e colaboradora Carina da Mota Silva, com alocação de 10 horas de carga horária para
cada membro citado, com vigência de 01/02/2020 a 01/02/2022. Os conselheiros aprovaram
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o ad referendum por unanimidade 4.2 DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 05, DE 05 DE
FEVEREIRO DE 2020: os projetos de extensão abaixo listados: a) ?Visitas orientadas ao
laboratório de experimentação de �sica da Ufopa?, coordenado pelo técnico JOÃO ALDECY
PEREIRA NASCIMENTO e vice-coordenado pala professora Nilzilene Gomes de Figueiredo,
com alocação de 08 horas de carga horária semanal para o coordenador, com vigência de
17/02/2020 a 16/02/2021 b) ?Modelagem matemá�ca na escola?, coordenado pelo
professor EDNILSON SERGIO RAMALHO DE SOUZA, Vice- coordenado pelo professor Emerson
Silva de Sousa e colaboradora Cláudia Silva de Castro, com alocação de 10 horas de carga
horária semanal para cada membro citado, com vigência de 01/03/2020 a 28/02/2021. c) ?
Olhando para o céu?, coordenado pelo professor KARLÚCIO HELENO CASTRO CASTELLO
BRANCO, vice-coordenado pelo professor Edson Akira Asano , colaboradores Alex Junior de
Freitas Cabral e Wagner Pinheiro Pires, com alocação de 10 horas de carga horária para o
coordenador, 05 horas para o vice -coordenador e 04 horas para cada colaborador citado,
com vigência de 13/03/2020 a 13/03/2022. Os conselheiros aprovaram o ad referendum por
unanimidade. 4.3 DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 06, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020:
relatórios parciais dos projetos de extensão abaixo listados: a) ?Leitura para Vida?,
coordenado pela professora MARIA LÍLIA IMBIRIBA SOUSA COLARES, para prorrogação sem
alocação de carga horária, com vigência de 02/01/2020 a 2021. b) ?Discu�ndo tópicos de
linguagem?, coordenado pela professora EDIENE PENA FERREIRA, para prorrogação sem
alocação de carga horária, com vigência de 01/2020 a 01/2021. c) ?Do real para o virtual:
discu�ndo língua no YouTube?, coordenado pela professora EDIENE PENA FERREIRA, para
prorrogação sem alocação de carga horária, com vigência de 01/2020 a 01/2021. d) ?I Feira
de Ciências e Tecnologias Educacionais da Mesorregião do Baixo Amazonas - Pará?,
coordenado pela professora NILZILENE GOMES DE FIGUEIREDO, tendo como colaboradores os
docentes Yukari Okada, Dércio Pena Duarte, Everaldo Almeida do Carmo, para prorrogação
com alocação de 10 horas de carga horária para cada membro citado, com vigência de
01/2020 a 09/2020. e) ?CPADC da Ufopa: A�vidades de apoio ao ensino das ciências,
matemá�ca, educação ambiental e astronomia?, coordenado pelo professor FÁBIO ROGÉRIO
RODRIGUES DOS SANTOS, vice- coordenado pela professora Nilzilene Gomes de Figueiredo,
para alocação de 10 horas para o coordenador com vigência de 01/10/2019 a 31/09/2020. Os
conselheiros aprovaram o ad referendum por unanimidade. 4.4 DELIBERAÇÃO AD
REFERENDUM Nº 07, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020: relatórios finais dos projetos de
extensão abaixo listados: a) ?Ensino de Inglês como língua adicional para alunos de 5º ano da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Rodrigues dos Santos: uma abordagem
mul�método?, coordenado pela professora MARIA LUIZA FERNANDES DA SILVA PIMENTEL e
vice-Coordenadora Paola Piovezan Ferro, para encerramento do projeto. b) ?Programa de
Ensino de Ciências e Biologia?, coordenado pela professora HONORLY KÁTIA MESTRE CORREA,
encerramento do projeto. Os conselheiros aprovaram o ad referendum por unanimidade.
4.5 DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 08, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020: projetos e
relatórios abaixo listados: a) Projeto de pesquisa in�tulado ?Estudos acerca da manifestação
da corporeidade em espaços de educação formal e não formal na região amazônica?,
coordenado pelo professor HERGOS RITOR FROES DE COUTO, para cadastro com alocação de
20 horas de carga horária semanal, com vigência de 01/2020 a 01/2025. b) Projeto de
pesquisa in�tulado ?Antropologia da Escola: um estudo sobre insultos raciais entre
estudantes de escolas públicas em Santarém?, coordenado pelo professor ALAN AUGUSTO
MORAES RIBEIRO, para cadastro com alocação de 15 horas de carga horária semanal, com
vigência de 03/2020 a 03/2022. c) Relatório Parcial do projeto de pesquisa in�tulado ?A
educação especial e o processo de inclusão de crianças com necessidades educacionais
especiais na educação infan�l nas Secretarias de Educação Municipais de Santarém, Óbidos e
Mojuí do Pará?, coordenado pela professora KASSYA CHRISTINNA OLIVEIRA RODRIGUES e
vice-coordenado pela professora Carina da Silva Mota, e o pedido de alocação de 10 horas de
carga horária para a coordenadora e 05 horas de carga horária para a vice-coordenadora, com
vigência de 08/2019 a 07/2020. d) Relatório final do projeto de pesquisa in�tulado ?
Proto�pagem Rápida e Fabricação digital: uma inves�gação com foco Educacional e social?,
coordenado pelo professor JOSÉ RICARDO E SOUZA MAFRA, para encerramento do projeto. e)
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Relatório parcial do projeto de extensão in�tulado ?Observatório de Polí�cas públicas em
Educação Matemá�ca na Região Oeste do Pará?, coordenado pelo professor MARIO TANAKA
FILHO, vice-coordenado por Rodolfo Maduro Almeida e colaborado por Claudir Oliveira e
Edilan de Sant?Ana Quaresma, para prorrogação do projeto pelo período de 01/02/2020 a
30/01/2022, com alocação de 10 horas de carga horária para cada membro, exceto para o
Edilan de Sant?Ana Quaresma. Os conselheiros aprovaram o ad referendum por
unanimidade. 4.6 DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 09, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020:
projetos e relatórios abaixo listados: a) Projeto de pesquisa in�tulado ?Estudos de taxonomia
integra�va em peixes do complexo Hoplias malabaricus (Characiformes, Erythrinidae) da
bacia Amazônica?, coordenado pelo professor LUÍS REGINALDO RIBEIRO RODRIGUES, para
cadastro com alocação de 20 horas de carga horária semanal, com vigência de 01/2020 a
12/2020. b) Projeto de pesquisa in�tulado ?Implementação da educação integral na região
metropolitana de Santarém/PA: iden�ficação e análise das singularidades, com vista ao
aprimoramento do processo?, coordenado pela professora MARIA LÍLIA IMBIRIBA SOUSA
CALARES, para cadastro com alocação de 20 horas de carga horária semanal, com vigência de
01/02/2020 a 31/12/2021. c) Projeto de pesquisa in�tulado ?Entendendo o funcionamento de
ecossistemas florestais de terra-firme e várzea através de ações educa�vas e de recuperação
de áreas degradadas no distrito de Arapixuna, Santarém, Pa?, coordenado pela professora
ADELAINE MICHELA E SILVA FIGUEIRA, para cadastro com alocação de 20 horas de carga
horária semanal, com vigência de 12/2019 a 12/2020. d) Relatório Parcial do Plano de
trabalho in�tulado: ?História natural e sistemá�ca de an�bios e répteis escamados da Região
Oeste do estado do Pará? vinculado ao projeto: ?Herpetofauna da sub-região hidrográfica do
Rio tapajós?, coordenado pelo professor ALFREDO PEDROSO DOS SANTOS JÚNIOR, para
renovação de 20 horas de carga horária, com vigência de 01/01/2020 a 30/04/2021. e)
Relatório Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?A Educação básica pública na Região
Metropolitana de Santarém/Pa: sistema�zação e análise de indicadores, como aporte
histórico para polí�cas públicas?, coordenado pelo professor ANSELMO ALENCAR COLARES,
para renovação de 20 horas de carga horária, com vigência de 03/2020 a 12/2021. f) Relatório
Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?Sistemá�ca, filogenia molecular e biogeografia do
gênero Amauropelta Kunze (thelypteridaceae - Polypodiopsida) na região neotropical?,
coordenado pela professora THAÍS ELIAS ALMEIDA, para prorrogação do projeto pelo período
de 03/2020 a 02/2021, com alocação de 10 horas de carga horária. g) Relatório Parcial do
projeto de pesquisa in�tulado: ?Diversidade e Taxonomia de mariposas Arc�ini (Lepidoptera,
Erebidae, Arc�inae) no Brasil?, coordenado pelo professor JOSÉ AUGUSTO TESTON, para
renovação de 20 horas de carga horária, com vigência de 03/2020 a 03/2022. h) Relatório
Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?Entre o compromisso e a realidade: Levar a ler a
lugares distantes?, coordenado pelo professor ZAIR HENRIQUE SANTOS, para prorrogação do
projeto pelo período de 03/2020 a 03/2021, com alocação de 10 horas de carga horária. i)
Relatório final do projeto de pesquisa in�tulado ?Estudos citogené�cos e citogenomicos da
biodiversidade da Amazônia, com implementação de avanços técnicos?, coordenado pelo
professor LUÍS REGINALDO RIBEIRO RODRIGUES, para encerramento do projeto. j) Relatório
final do projeto de pesquisa in�tulado ?Estudo integra�vo de saúde ambiental e humana
diante dos efeitos nocivos da exposição ao mercúrio na região do rio tapajós?, coordenado
pelo professor LUÍS REGINALDO RIBEIRO RODRIGUES, para encerramento do projeto. l)
Relatório final do projeto de pesquisa in�tulado ?Ler, conhecer e analisar Literatura
Indígena?, coordenado pela professora MARÍLIA FERNANDA PEREIRA LEITE, para
encerramento do projeto. Os conselheiros aprovaram o ad referendum por unanimidade.
4.7 DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 10, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2020: projetos e
relatórios abaixo listados: a) Projeto de pesquisa in�tulado ?Pós-colonialidade,
americanidade, amazonicidade, localidade: expressão do realismo maravilhoso na poé�ca
narra�va oitocen�sta paraense?, coordenado pelo professor LAURO ROBERTO DO CARMO
FIGUEIRA, para cadastro sem alocação de carga horária, com vigência de 03/2020 a 03/2021.
b) Projeto de pesquisa in�tulado ?Aspectos morfossintá�cos da língua Sataré-Mawé?,
coordenado pela professora DENIZE DE SOUZA CARNEIRO, para cadastro sem alocação de
carga horária, com vigência de 01/02/2020 a 01/02/2022. c) Projeto de pesquisa in�tulado ?O
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problema são os bilíngues?: construção da proposta da polí�ca linguís�ca da Universidade
Federal do Oeste do Pará?, coordenado pela professora MARÍLIA FERNANDA PEREIRA LEITE,
para cadastro com alocação de 20 horas de carga horária semanal, com vigência de 02/2020 a
02/2021. d) Projeto de pesquisa in�tulado ?Educação Inclusiva: O ensino de matemá�ca e
�sica para alunos com deficiência visual?, coordenado pelo professor RODRIGO MEDEIROS
DOS SANTOS, para cadastro com alocação de 20 horas de carga horária semanal, com vigência
de 01/01/2020 a 31/12/2021. e) Relatório Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?
Metodologias para o ensino da Literatura no Ensino Médio - pesquisas e construções de
propostas?, coordenado pelo professor LAURO ROBERTO DO CARMO FIGUEIRA e vice-
coordenado pelo professor Edivaldo da Silva Bernardo, para prorrogação do projeto pelo
período de 03/2020 a 12/2021, com alocação de 20 horas de carga horária para o
coordenador e 10 horas para o vice-coordenador. f) Relatório Parcial do projeto de pesquisa
in�tulado: ?Vozes que contam a História não contada - memórias das escolas quilombolas?,
coordenado pela professora MARIA ALDENIRA REIS SCALABRIN, para renovação de 15 horas
de carga horária, pelo período de 08/2019 a 08/2020. g) Relatório Parcial do projeto de
pesquisa in�tulado: ?A�vidades de leitura e escrita na educação básica: contextos, reflexões e
propostas?, coordenado pelo professor HELIUD LUÍS MAIA MOURA, para renovação de 10
horas de carga horária, com vigência de 03/2020 a 03/2021. h) Relatório Parcial do projeto de
pesquisa in�tulado: ?Processos referenciais em narra�vas orais Amazônicas: implicações
sociocogni�vas e culturais?, coordenado pelo professor HELIUD LUÍS MAIA MOURA, para
renovação de 10 horas de carga horária, com vigência de 03/2020 a 03/2021. i) Relatório
Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?A leitura como espaço para formação de
professores da educação básica: há um outro caminho??, coordenado pelo professor HELIUD
LUÍS MAIA MOURA, para renovação sem alocação de carga horária, com vigência de 03/2020
a 03/2021. Os conselheiros aprovaram o ad referendum por unanimidade. 4.8
DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 11, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020 : projetos e relatórios
abaixo listados: a) Projeto de pesquisa in�tulado ?Formação cien�fica de professores e
estudantes da educação básica em comunidades colabora�vas na região Amazônica?,
coordenado pelo professor GLAUCO COHEN FERREIRA PANTOJA, para cadastro com alocação
de 20 horas de carga horária, com vigência de 01/2020 a 12/2022. b) Projeto de pesquisa
in�tulado ?Mundo do trabalho no baixo amazonas, século XIX: posse e exploração do
trabalho livre?, coordenado pelo professor LUIZ CARLOS LAURINDO JÚNIOR, para cadastro
com alocação de 20 horas de carga horária, com vigência de 04/2020 a 06/2021. c) Projeto de
pesquisa in�tulado ?Estudos das propriedades magné�cas de nanopar�culas de ferrita de
bismuto (BiFO3) e nanocompósitos de ferrita de bismuto (BiFeO3Bi2Fe4O9)?, coordenado pelo
professor ALEX JÚNIOR DE FREITAS CABRAL, para cadastro com alocação de 20 horas de carga
horária semanal, com vigência de 03/2020 a 02/2021. d) Projeto de pesquisa in�tulado ?
Interdisciplinaridade transposição didá�ca em ciências naturais?, coordenado pelo professor
SÉRGIO ANTÔNIO DE SOUZA FARIAS, para cadastro com alocação de 08 horas de carga horária
semanal, com vigência de 03/2020 a 03/2021. e) Projeto de pesquisa in�tulado ?Entrelaçando
ciência e cinema: a u�lização de filmes e documentários como instrumento de alfabe�zação
cien�fico-tecnológica?, coordenado pelo professor MARCOS GERVÂNIO DE AZEVEDO MELO,
para cadastro com alocação de 20 horas de carga horária semanal, com vigência de 03/2020 a
12/2021. f) Projeto de pesquisa in�tulado ?A integral de trajetória de Feynman e suas
aplicações?, coordenado pelo professor EDSON AKIRA ASANO , para cadastro com alocação
de 10 horas de carga horária semanal, com vigência de 03/2020 a 02/2022. g) Projeto de
pesquisa in�tulado ?Elaboração de recursos didá�cos para o ensino de ciências: contribuição
para a formação de professores que ensinam ciências?, coordenado pelo professor EVERALDO
ALMEIDA DO CARMO, para cadastro com alocação de 10 horas de carga horária semanal, com
vigência de 03/2020 a 03/2021. h) Projeto de pesquisa in�tulado ?Acompanhamento dos
egressos do programa Nacional de Formação de professores da Educação Básica - PARFOR?,
coordenado pelo professor EDILAN DE SANT?ANA QUARESMA, para cadastro sem alocação de
carga horária, com vigência de 02/2020 a 07/2021. i) Relatório Parcial do projeto de pesquisa
in�tulado: ?Língua, gramá�ca, variação e ensino?, coordenado pela professora EDIENE PENA



01/09/2020 https://sipac.ufopa.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=398774

https://sipac.ufopa.edu.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=398774 5/9

FERREIRA, para prorrogação do projeto até 07/2021, e renovação de 20 horas de carga
horária. j) Relatório Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?Métodos quan�ta�vos em
educação: um estudo bibliográfico?, coordenado pelo professor EDILAN DE SANT?ANA
QUARESMA, para prorrogação do projeto pelo período de 03/2020 a 02/2022, sem alocação
de carga horária. l) Relatório Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?Estudo teórico do
núcleo de flavonoide?, coordenado pelo professor SÉRGIO ANTÔNIO DE SOUZA FARIAS, para
prorrogação do projeto pelo período de 03/2020 a 03/2021, com alocação de 07 horas de
carga horária. m) Relatório Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?Laboratório
Educacional de modelagem matemá�ca (LEMM)?, coordenado pelo professor EDNILSON
SÉRGIO RAMALHO DE SOUZA, para renovação de 10 horas de carga horária, com vigência de
03/2020 a 03/2021. n) Relatório Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?Método de
Solução da Equação de Transporte de Nêutrons Mul�grupos usando elementos Finitos?,
coordenado pelo professor LENILSON MOREIRA ARAÚJO, para prorrogação do projeto pelo
período de 01/01/2020 a 31/12/2020, com alocação de 20 horas de carga horária. o)
Relatório Parcial do projeto de pesquisa in�tulado: ?Desenvolvimento Profissional Docente em
Comunidades Colabora�vas?, coordenado pela professora SOLANGE HELENA XIMENES
ROCHA e vice-coordenado pela professora CLÁUDIA SILVA CASTRO, para prorrogação do
projeto pelo período de 04/2020 a 01/2021, com alocação de 10 horas de carga horária para a
vice-coordenadora. p) Relatório final do projeto de pesquisa in�tulado: ?Masculinidades, raça
e classe: trajetórias sociais e desempenho acadêmico de estudantes quilombolas?,
coordenado pelo professor ALAN AUGUSTO MORAES RIBEIRO, para encerramento do projeto.
q) Relatório final do projeto de pesquisa in�tulado: ?Unidades de Ensino Potencialmente
Significa�vas: Influências no domínio do conhecimento dos conceitos de campo
eletromagné�co e de estado de um sistema quân�co; construção de relações de gênero em
sala de aula e apropriação de ferramentas culturais?, coordenado pelo professor GLAUCO
COHEN FERREIRA PANTOJA, para encerramento do projeto. r) Relatório final do projeto de
pesquisa in�tulado: ?Síntese e Caracterização de Óxidos Espinéis e compósitos do �po Metal/
Óxido Metálico?, coordenado pelo professor ALEX JUNIOR DE FREITAS CABRAL, para
encerramento do projeto. Os conselheiros aprovaram o ad referendum por unanimidade.
4.9 DELIBERAÇÃO AD REFERENDUM Nº 12, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2020: relatórios dos
projetos de extensão abaixo listados: a) Relatório do Projeto in�tulado ?Ler, literatura, viver e
aprender?, coordenado pelo professor LUIZ PERCIVAL LEME BRITTO e vice-coordenado pelo
professor ZAIR HENRIQUE SANTOS, para renovação do projeto pelo período de 01/2020 a
12/2020, com alocação de 10 horas de carga horária para o coordenador e 10 horas para o
vice-coordenador. b) Relatório final do Projeto in�tulado ?Laboratório Educacional de
Modelagem matemá�ca?, coordenado pelo professor EDNILSON SÉRGIO RAMALHO DE
SOUZA, para encerramento do projeto. c) Relatório parcial do projeto in�tulado: Projeto
Iurupari - Grupo de teatro-2019, coordenado pelo professor LEANDRO PANSONATO CAZULA,
para prorrogação do projeto até dezembro de 2020, sem alocação de carga horária. Os
conselheiros aprovaram o ad referendum por unanimidade. 4.10 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
DOCENTE DO PROFESSOR JOÃO ROBERTO PINTO FEITOSA PARA ASSOCIADO, NÍVEL III:
Profa. Dra. Ediene Pena Ferreira - associado III/ presidente;Prof. Dr. José Antônio Oliveira
Aquino - associado II/membro �tular; Prof. Dr. Carlos José Freire Machado - associado
IV/membro suplente. Os conselheiros aprovaram a indicação da comissão por unanimidade.
4.11 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOCENTE DO PROFESSOR JOSÉ AUGUSTO TESTON, PARA
ASSOCIADO, NÍVEL IV: Prof. Dr. Anselmo Alencar Colares - Titular I/ presidente; Profa. Dra.
Honorly Káa Mestre Correa - associado IV/membro Titular; Prof. Dr. Edivaldo da Silva Bernardo
- associado IV/membro suplente. Os conselheiros aprovaram a indicação da comissão, com
uma abstenção. 4.12 COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOCENTE PARA PROGRESSÃO DO
PROFESSOR FÁBIO MARQUES APRILE, da classe D, nível I para II: Profa. Dra. Ediene Pena
Ferreira - associado III/ presidente; Prof. Dr. Ricardo Bezerra de Oliveira - associado
III/membro tular; Prof. Dr. Mário Tanaka Filho - associado I/membro suplente. Os
conselheiros aprovaram a indicação da comissão por unanimidade. 4.13 COMISSÃO
ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA PROMOÇÃO DE CARREIRA DE MAGISTÉRIO
SUPERIOR À CLASSE ?E? DO PROFESSOR DOUTOR CARLOS JOSÉ FREIRE MACHADO: Prof. Dr.
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Licurgo Peixoto de Brito - UFPA/ presidente; Profa. Dra. Maria da Conceição Gemaque de
Matos- UEPA /membro �tular; Profa. Dra. Simone da Graça de Castro Fraiha - UFPA /membro
�tular; Profa. Dra. Lia de Oliveira Melo - UFOPA / membro �tular; Prof. Dr. Jesse Carvalho
Costa - UFPA - membro suplente. Os conselheiros aprovaram a indicação da comissão por
unanimidade. 4.14 COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA
PROMOÇÃO DE CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR À CLASSE E DO PROFESSOR DOUTOR
EDIVALDO DA SILVA BERNARDO: Prof. Dr. Gabriel Arcanjo Santos de Albuquerque - UFAM/
presidente; Prof. Dr. Ricardo Araújo - UNB/membro �tular; Prof. Dr. Aldo Gomes Queiroz -
UFOPA / membro �tular; Profa. Dra. Emília Pimenta Oliveira - UFPA / membra �tular; Profa.
Dra. Maria do Perpétuo Socorro Galvão Simões - UFPA/membro suplente. Os conselheiros
aprovaram a indicação da comissão por unanimidade. 4.15 AFASTAMENTO DA PROFESSORA
MARÍLIA FERNANDA PEREIRA LEITE para cursar doutorado em Estudos Linguís�cos e Estudos
Literários, na UFPA, no período de 30/03/2020 a 30/02/2024. O diretor informou que a
solicitação já foi aprovada pelo colegiado do curso e o afastamento da docente está previsto
no plano de qualificação do Iced. Ressaltou que, como a área de atuação da professora é bem
específica, será preciso solicitar professor subs�tuto. Os conselheiros aprovaram o
afastamento da docente por unanimidade, sendo aprovada também a possibilidade de
contratação de professor subs�tuto. 4.16 SOLICITAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR
ANDRÉ DIONEY FONSECA para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS, em
contrapar�da do código de vaga nº 715735. O Diretor informou que o colegiado aprovou a
solicitação e já tem a possibilidade de docentes doutores ocuparem a vaga deixada pelo
professor André, com isso o ins�tuto não será prejudicado em termos de qualificação
docente. O Diretor agradeceu a contribuição do professor André para o Ins�tuto, e enfa�zou
que estamos tendo uma grande perda com a sua redistribuição. Os Conselheiros aprovaram a
redistribuição do professor por unanimidade. 4.17 DEMANDAS DE TUTORIA DE ALUNOS DO
CURSO DE QUÍMICA, TURMA DOIS MIL E TREZA. O Diretor apresentou o ponto de pauta,
originado por requerimentos de três alunos do Curso descritos da seguinte forma: (a)
Requerimento feito em novembro para oferta do componente Química Inorgânica II no
período 2020.3, não respondido pela Coordenação do Curso; (b) Requerimento de vinte e
oito de janeiro de dois mil e vinte solicitando oferta dos componentes Química Orgânica
Experimental II e Química Inorgânica II, ambas para o período 2020.3 (intensivo).
Manifestação da Coordenação do Curso apontaram a oferta do primeiro componente no
semestre 2020.3 ou 2020.2 e, para o segundo componente, a oferta no período regular
2020.1 (extensivo); Resposta ao pedido de tutoria dos componentes Físico Química II e
Química Orgânica II. Manifestação da Coordenação do Curso apontaram a oferta da primeira
no semestre 2020.1 de forma extensiva, e oferta da segunda em forma de tutoria também no
semestre 2020.1; Manifestação sobre revisão de nota em processo protocolado junto a
ouvidoria em março de 2019, do componente curricular Química Inorgânica Experimental,
sendo respondido pela Coordenação do Curso que o pedido encontrava-se em processo de
análise; (c) Requerimento de trinta de janeiro de 2020, à Direção do Iced para inclusão da
oferta de Química Orgânica Experimental II no semestre 2020.3 (intensivo), também sem
resposta; (d) Requerimento de trinta de janeiro de 2020, ao NDE do Curso, recorrendo à
decisão de não ofertar o componente Físico Química II em forma de tutoria, sem resposta da
Coordenação do Curso; (e) Documento do Colegiado de Licenciatura em Química à
Coordenação Acadêmica do Iced, de quatro de fevereiro de 2020, comunicando o
indeferimento da equivalência de Química Orgânica II, cursada pelos alunos no ISCO,
amparados no Art. 65 do Regimento de Graduação; (f) Documento do Colegiado do Curso de
Química à Coordenação Acadêmica do Iced, de onde de fevereiro de 2020, encaminhando a
Ata do NDE que indeferiu a disciplina cursada no ISCO; informando que o componente
Química Orgânica Experimental II será ofertado no semestre 2020.2 para os cinco alunos das
turmas 2013 e 2014 que precisam do componente; informando que o componente Físico
Química II esta sendo ofertado em 2020.1, e finaliza falando que o Curso vem planejando a
oferta dos componentes visando atender às demandas dos alunos; (g) Processo do Diretório
Central dos Estudantes solicitando tutoria aos alunos do componente curricular Físico
Química II e equivalência do componente Química Orgânica II cursada pelos alunos no ISCO. A
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Direção ressaltou que ao receber estas demandas, as encaminhou para a Coordenação do
Curso visando não ferir sua autonomia, mas com alguns ques�onamentos, como por
exemplo, porque não ofertar a tutoria, conforme solicita os alunos. FALA DA PROFESSORA
DEYANIRA - A Coordenadora do curso informou que há um planejamento dentro do curso
para que as disciplinas sejam ofertadas de forma que esses alunos em atraso possam concluir
o curso, e há uma sobrecarga muito grande sobre os professores do curso. Esta relatou que
em novembro de 2019 foi solicitado ao DRA o registro no sistema da oferta da disciplina ?
Química Inorgânica II?, porém o DRA informou que não era possível fazer o cadastro desta
disciplina por critérios do sistema. Informou que sempre em cada início de semestre há uma
reunião com os alunos, e que em janeiro de 2020 foi reunido com os discentes para que estes
informem suas demandas semestrais, os alunos da 2013 mandaram sua demanda semestral,
que eram 3 disciplinas, foram ofertadas as disciplinas Química - Inorgânica II e Físico-química
II. A Coordenadora informou, em fevereiro, que os alunos lhe procuraram para comunicar que
precisam cursar a disciplina orgânica III, que poderia ser feita através de tutoria, então a
coordenadora procurou docente para ministrar esta tutoria. Esta esclareceu que recebeu uma
série de demandas dos alunos da turma 2013 encaminhadas pela Direção do Iced, sobre
questões que já �nham sido respondidas aos discentes. Esclareceu ainda que há um
planejamento de oferta de disciplina no curso, mas os alunos não querem esperar a execução
do planejamento e que não há possibilidade de ofertar tutoria de Físico-química II, pois iria
sobrecarregar a carga horária da professora Gisele. Em relação a equivalência da disciplina
Orgânica II, cursada no Isco, a Coordenadora explicou que esta disciplina é de curso de
bacharelado e não contempla e ementa do curso de licenciatura, por isso foi negado o
aproveitamento de estudos pelo NDE. E informou que os alunos foram avisados que as
disciplinas não eram equivalentes e mesmo assim optaram por con�nuar a cursar a disciplina
no outro Ins�tuto à revelia. Esta relatou que se sen�u coagida ao receber uma grande
quan�dade de solicitações feitas pelos alunos e esclareceu que não há interesse da parte da
coordenação de prejudicar os alunos, pois o planejamento do curso prevê a conclusão destes
alunos no próximo semestre. Em seguida a Direção consultou o Conselho a respeito do
pedido dos alunos a falarem. O conselho aprovou. FALA DO DISCENTE: O discente Daniel se
manifestou com relação às tutorias, e informou que eles fizeram a solicitação em novembro
de 2019, mas não �veram a resposta de imediato da coordenação, mas só foram atendidos
após fazerem a solicitação à Direção do Iced formalmente, e alegaram que eles foram
consultar professores de outros Ins�tutos que se disponibilizaram a ministrar a tutoria. Em
relação a tutoria de Físico-química II, eles fizeram a solicitação à Direção do Iced, que
informou não ter competência para fazê-lo em função do que prescreve o Regimento de
Graduação, o qual aponta a Subunidade como única responsável por tal oferta, então os
alunos foram à Reitoria, e o Reitor os orientou a entrar em contato com professores fora do
Curso, considerando que no curso de Química não teria professor disponível para ministrar a
tutoria. Em relação a disciplina cursada no Isco, o discente alegou que a professora Deyanira
enviou um e-mail a uma colega orientado os alunos Daniel, Rafael e Sofia e se matricularem,
uma vez que a disciplina contemplava a ementa do curso, mas na metade da disciplina foram
informados por terceiros que a disciplina não era equivalente. Com isso consultaram a
Coordenação do curso no Isco e esta alegou que as disciplinas dos Ins�tutos eram
equivalentes, e procuraram o professor do Isco que ministrava a disciplina e este confirmou
que era equivalente, a diferença era que a ementa do Iced estava mais ?esmiuçada?, com isto
eles con�nuaram a cursar a disciplina até o final. Por esses mo�vos os discentes recorreram
da decisão do NDE de Química que indeferiu o aproveitamento da disciplina cursada no Isco.
Com relação a disciplina Química Orgânica Experimental II, informou que eles solicitaram a
coordenação que fosse ofertada no período intensivo, e a coordenação informou a Direção
que a disciplina seria ofertada no período extensivo, e os alunos contactaram o professor
Fábio Rogério que se disponibilizou a ministrar a disciplina, mas a Coordenação não deu
retorno da solicitação aos alunos. Este relatou ainda que os alunos solicitaram, em novembro
de 2019, a oferta intensiva de Química Inorgânica II, na qual o professor Adriano se colocou a
disposição para ministrar a disciplina, mas também não �veram resposta da coordenação, e
acrescentou que sua turma nunca teve essa disciplina ofertada no período intensivo. O
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Discente Daniel relatou que se sente prejudicado, pois eles conseguem professores para
ministrar as disciplinas, mas a coordenação não atende suas solicitações. Sobre a
manifestação Ouvidoria (na qual o aluno denunciou que teve uma avaliação diferenciada por
parte do professor, que gerou sua reprovação e sen�mento discriminação) este alegou que a
Coordenação lhes informava verbalmente que a solicitação seria atendida, e informou que
seria montada uma banca imparcial para analisar a demanda, mas não houve resposta formal
da parte da coordenação, e isso já faz um ano. DELIBERAÇÃO: (a) Em resposta ao recurso da
decisão do NDE do Curso de Química que indeferiu o pedido de aproveitamento de estudos
da disciplina Química Orgânica II. Foi posto em votação duas propostas, a primeira de acatar
a decisão do NDE, a segunda de designar uma comissão de professores da área da disciplina
para analisar se as ementas são equivalentes. Considerando que a disciplina cursada pelos
alunos no Isco trata-se de um componente curricular de curso de bacharelado, o Conselho
deliberou acatar a decisão do NDE, com sete votos favoráveis e três votos a favor de
designar a comissão; (b) Sobre a solicitação de tutoria para a disciplina Físico-Química II,
considerando que a disciplina em questão já esta sendo ofertada de forma extensiva e os
alunos solicitantes estão matriculados nesta disciplina, após a concordância por parte dos
alunos interessados e presentes na reunião, o Conselho deliberou, por unanimidade, em
permanecer a oferta da disciplina Físico-Química II de forma extensiva e não em forma de
tutoria; (c) Sobre a oferta de outros componentes curriculares solicitados pelos alunos, a
Coordenadora do Curso apresentou o planejamento do Curso de Química, que contempla a
oferta de quatro componentes curriculares no semestre 2020.1 e os três componentes
curriculares restantes, mais o Trabalho de Conclusão de Curso, a serem ofertados em 2020.2.
Após discussão o Conselho deliberou, por unanimidade, em acatar o planejamento da
oferta dos componentes curriculares do Curso de Química, com a oferta dos três
componentes curriculares faltantes, mais o TCC, no semestre 2020.2. 5. ENCERRAMENTO.
Nada mais havendo a tratar, o Diretor do Ins�tuto encerrou a reunião às dezesseis horas e
quarenta e cinco minutos. Foi lavrada a presente ata por mim, Miriany da Costa Aroucha,
Assistente em Administração, que será assinada pelo presidente do Conselho, por mim e
demais presentes.
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