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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO
DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (ICED) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE
DO PARÁ (UFOPA). No sexto dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas
e cinquenta minutos, reuniu-se, em caráter extraordinário, sob a presidência da
Diretora em exercício do Instituto, professora doutora Ana Maria Vieira Silva, o
Conselho do Instituto de Ciências da Educação (ICED), da Universidade Federal do
Oeste do Pará, por meio do aplicativo de conferência web da Rede Nacional de
Pesquisa (RNP), devido à pandemia do corona vírus e recomendações do Ministério
de Saúde de evitar aglomerações, com a participação dos seguintes membros: Ana
Maria Vieira Silva – Vice-Diretora do Iced; Wania Alexandrino Viana - Coordenadora
do Curso de Licenciatura em História; Odenildo Queiroz de Sousa – Coordenador do
Curso de Licenciatura em Letras; Ediene Pena Ferreira - Coordenadora do Mestrado
Profissional em Letras (Profletras); Cássio André Sousa da Silva - Coordenador do
Programa de Ciências Exatas; José Augusto Teston - Coordenador do Programa de
Ciências Naturais; Gilson Cruz - Vice-Coordenador do curso de Licenciatura em
Informática Educacional; Hector Renan Calixto - Coordenador do curso de
Licenciatura em Pedagogia; José Augusto Teston - Coordenador do PCNAT; Maria
Salomé Lopes Fedrich - Vice-Coordenadora do curso de Licenciatura em Geografia e
Rogério Cirino - Representante Técnico.1. ABERTURA. A Diretora em Exercício do
ICED saudou a todos e deu os informes. 2. INFORMES: A professora Ana Maria
informou que atualmente há três PPCs em trâmite na PROEN e, em virtude disso, a
professora Kátia Corrêa solicitou que estes PPCs fossem digitalizados para poder dar
prosseguimento aos trâmites. Assim, a professora falou da necessidade de haver um
técnico responsável para realizar a tarefa de digitalização desses documentos, em
seguida informou que indicará a servidora Marília Queiroz para a realização do
trabalho. PAUTAS: 1) Aprovação do relatório final da Comissão especial de
avaliação do pedido de promoção de carreira de magistério superior à classe
"E" do professor doutor Edivaldo da Silva Bernardo: A professora Ana Maria
realizou a leitura do relatório de atividades e da ata de defesa de memorial do
professor Edivaldo, enfatizando que o docente foi aprovado pela banca com uma nota
superior à exigida pela resolução. Pedindo a palavra, a professora Ediene Pena
enfatizou que com a aprovação da banca, tanto do relatório quanto da defesa de
memorial, restaria ao conselho somente referendar o resultado. Em seguida, enfatizou
a necessidade de criação de um local que abrigasse os memoriais destes docentes,
para que sirvam aos próximos professores que entrarem com esse pedido. Após as
considerações da professora Ediene Pena, a professora Ana Maria colocou em
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votação a aprovação do relatório final de avaliação do pedido de promoção de
carreira de magistério superior à classe "E" do professor doutor Edivaldo da
Silva Bernardo, que foi aprovado por unanimidade. 2) Minuta da Instrução
Normativa sobre o retorno às atividades na UFOPA: A professora Ana Maria
informou que em virtude dos pedidos de posicionamento do instituto a respeito da
minuta de instrução normativa de retorno às atividades presenciais, resolveu consultar
o conselho sobre como o ICED poderia proceder para se manifestar. A professora
também destacou ainda que a instrução normativa, apesar de existir, não tem uma
data para entrar em vigor. Pedindo a palavra, a professora Ediene Pena falou que
existem pontos da Instrução que são inviáveis: com relação ao espaço do prédio “H”
e com relação à questão da higienização do espaço. Assim, sugeriu que seja feita
uma nota com posicionamento contrário à instrução. A professora Salomé, por sua
vez, disse que apesar de existir a Instrução Normativa, não existe nada em seu
conteúdo em que a UFOPA assume o compromisso de realizar testes com os
servidores e de disponibilizar EPIs para serem usadas nas dependências da UFOPA.
Deste modo, em virtude de o conselho se manifestar contrário à Minuta, a professora
Ana Maria sugeriu que seja construído, coletivamente, uma nota na qual o Instituto se
posicionaria sobre a Instrução Normativa, proposta acatada pelos conselheiros. Assim
ficou decidido que esse documento será escrito até o dia doze de agosto e,
posteriormente, publicizado pela direção do Instituto. 4) ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, a Diretora em exercício do Instituto encerrou a reunião às dez
horas e trinta e cinco minutos. Foi lavrada a presente ata por mim, Sérgio Augusto
Santos de Palma, secretário executivo do Instituto, que será assinada pelo presidente
do Conselho, por mim e demais presentes.
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