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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO

ATA DO CONSELHO Nº 10 / 2020 - ICED (11.01.07)
Nº do Protocolo: 23204.007932/2020-44

Santarém-PA , 27 de agosto de 2020.

ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO (ICED) DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE DO PARÁ (UFOPA). No vigésimo dia do mês de
agosto de dois mil e vinte, às nove horas e dezessete 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, com a participação dos seguintes membros:
Wania Alexandrino Viana - Coordenadora do Curso de Licenciatura em
História, Ediene Pena Ferreira - Coordenadora do Mestrado Profissional em
Letras (Profletras), Celiane Sousa Costa - Coordenadora do Curso de
Licenciatura em Letras, Wenderson Rogério de Souza Cirino Representante técnico, José Augusto Teston - Coordenador do Programa de
Ciências Naturais, João Roberto Pinto Feitosa - Coordenador do Mestrado
Nacional Profissional em Ensino de Física, Hector Renan da Silveira Calixto
- Coordenador do Curso de Licenciatura em Pedagogia, Mário Tanaka Filho
- Coordenador do Mestrado Profissional em Matemática, Cassio André
Sousa da Silva - Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática e
Física, Rafael Zílio Fernandes - Coordenador do Curso de Licenciatura em
Geografia. 1. ABERTURA. A Diretora do Iced saudou a todos e perguntou
se alguém tinha informe. 2. INFORMES. A professora Ediene Pena
informou que será lançado um e-book do Profletras pela Pedro e João
Editores. A professora Ana Maria perguntou se havia alguma justificativa
de ausência. 3. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA. A secretária executiva,
Danielle Costa, informou que a professora Tânia Brasileiro justificou
ausência em função de estar de mudança e de o Vice-Coordenador,
professor Gilson Cruz está ministrando aula. Os conselheiros aceitaram a
justificativa de ausência. Antes de iniciar os pontos de pauta, houve a
solicitação de inclusão de dois pontos; A professora Ediene Pena solicitou a
inclusão de um ponto de pauta: Situação da secretaria de pós-graduação
em relação aos servidores técnicos. O professor Hector Calixto solicitou a
inclusão de um ponto de pauta: Redistribuição da professora Darlene
Seabra de Lira para a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) com
permuta de vaga. Os conselheiros aceitaram a inclusão dos dois pontos de
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pauta. Iniciaram a discussão do primeiro ponto. 3. ORDEM DO DIA. 3.1
PRORROGAÇÃO DE AFASTAMENTO DA PROFESSORA DAIANE
PINHEIRO PARA CONCLUIR O DOUTORADO NA UNIVERSIDADE DE
LISBOA: A professora Ana Maria pediu que a secretária executiva
informasse os períodos de afastamento da professora Daiane Pinheiro. A
servidora Danielle Costa informou: afastamento inicial da professora foi de
vinte e quatro de outubro de dois mil e dezesseis a vinte e quatro de
outubro de dois mil e dezenove; a primeira prorrogação foi de vinte e cinco
de outubro de dois mil e dezenove a vinte e quatro de outubro de dois mil
e vinte; a solicitação de prorrogação atual é de vinte e cinco de outubro de
dois mil e vinte a vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e um. O
professor Hector Calixto, Coordenador do Curso de Licenciatura em
Pedagogia, informou que o pedido foi submetido ao Colegiado do Curso, o
qual aprovou, tendo em vista que a professora tem direito a um ano de
prorrogação e só pediu quatro meses; segundo o professor, o atraso na
entrega da tese foi em função da pandemia e da suspensão das atividades
em Portugal que acabaram atrasando as atividades, aliado ao fato de que a
professora tem filho pequeno, que sem poder frequentar escola, acabou
contribuindo com o atraso. Os conselheiros aprovaram, por
unanimidade, a prorrogação do afastamento da professora Daiane
Pinheiro conforme solicitado. 3.2 MEMBROS PARA A COMISSÃO DE
IMPLANTAÇÃO DE ENSINO À DISTÂNCIA NA UFOPA (EAD). A
professora Ana Maria informou que a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação
(Proen) solicitou que o Iced ajudasse com a discussão sobre a implantação
do EAD na Universidade, enviando nomes de professores para compor uma
comissão, considerando que a pandemia trouxe à tona a questão e que o
Iced por ser o Instituto de Educação pode contribuir muito com essa
temática. A professora Ediene Pena perguntou quanto tempo o Iced tem
para encaminhar os nomes; se é possível os coordenadores reunirem os
colegiados para responder; sugeriu uma data limite para indicação dos
nomes. A professora Ana Maria disse que a resposta deveria ser o mais
rápido possível, porém concordou em dar um tempo para que os
colegiados fossem consultados. O professor Hector Calixto concordou com
a proposta da professora Ediene Pena. A professora Ediene Pena perguntou
se todo colegiado precisará indicar um nome. A professora Ana Maria
informou que não é obrigatória a indicação de membros de cada curso. A
professora Celiane Costa perguntou se é uma proposta temporária em
função da pandemia ou algo definitivo e se vai substituir o presencial ou se
será algo híbrido. A professora Ana Maria informou que pelo que entendeu
é uma proposta definitiva, porém não pretende substituir o ensino
presencial, provavelmente seria uma modalidade para a Universidade
chegar a lugares onde o ensino presencial não chega. O professor Rafael
Zílio perguntou se seria uma comissão para um possível futuro projeto ou
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para um projeto que já foi decidido que será implantado. A professora Ana
Maria informou que se trata de uma discussão para traçar metodologias
adequadas para implementação do ensino à distância, que no seu
entendimento não tem nada pronto. A professora Wania Alexandrino
manifestou preocupação quanto ao ensino distância por conta do cenário
político, das implicações que podem ocorrer, por exemplo da redução da
carga horária de trabalho dos professores; a professora perguntou também
se todos os cursos terão que oferecer a opção EAD. A professora Ana Maria
informou

que

essas

questões

serão

discutidas

pela

comissão

de

implantação do EAD, mas no seu entendimento, acredita que caberá a
cada curso decidir. O professor Hector Calixto chamou atenção para o fato
de que até vinte porcento da carga horária dos cursos presencias pode ser
ministrada à distância; perguntou se essa seria a intenção deles para essa
comissão. A professora Ana Maria disse que a Ufopa deve criar um Núcleo
de EAD para definir essas questões. O professor João Feitosa argumentou
que não tem mais como fugir da educação EAD, Universidades mais novas
que a Ufopa já aderiram, e também mais antigas, como a Universidade
Federal do Pará, implementaram o EAD e nem por isso o ensino presencial
acabou, pois são modalidades de ensino diferentes; o professor continuou
falando, que embora tenha a questão do governo, são distâncias
amazônicas e o EAD tem várias formas e é algo, que no seu entendimento,
veio para ficar e poderá beneficiar cidades onde o ensino presencial não
pode chegar, como Ruropólis que há muito tempo reivindica a implantação
de cursos de graduação, sem que tenha sido possível atender essa
solicitação. A professora Ana Maria propôs que todos os coordenadores de
cursos encaminhassem a resposta com o nome dos professores para
compor a comissão ou não, caso optassem por não participar da discussão,
até o dia três de setembro, por e-mail. Os conselheiros concordaram
com a proposta de enviar resposta até o dia três de setembro por
e-mail. 3.3 SITUAÇÃO DA SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
RELAÇÃO AOS SERVIDORES TÉCNICOS. A professora Ana Maria
ressaltou que os cursos de pós-graduação não estão paralisados, que há
somente uma servidora na secretaria de pós e que ela está
sobrecarregada; passou a palavra para a professora Ediene Pena que
solicitou a inclusão da questão como ponto de pauta. A Coordenadora do
Profletras iniciou sua fala dizendo que não era de hoje que levava a
situação à Direção do Iced, sem que tivesse nenhum posicionamento;
argumentou que mesmo quando os técnicos Chistiane e Jesse não estavam
licenciados, os trabalhos se concentravam na Kécia; segundo a professora
Ediene Pena, existem demandas atrasadas desde o início de dois mil e
dezenove; mencionou, ainda, que não foi informada oficialmente sobre o
afastamento do Jesse, se foi, não viu, pois ficou sabendo pelos corredores
que ele estava doente por conta da sobrecarga de trabalho, ao que
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indagou, imagina a Adriane agora que está sozinha para cuidar de quatro
programas, o que lhe acontecerá? A professora Ediene Pena concluiu sua
fala solicitando da Direção a indicação de pelo menos um servidor para
ajudar a Adriane na secretaria de pós, até porque a servidora vai pedir
férias; a professora acrescentou que a pessoa indicada deve ser alguém
que possa realmente contribuir com a secretaria de pós, alguém com
liderança, capacidade de inciativa. O professor João Feitosa informou que
tem demandas antigas do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de
Física (MNPEF), desde o início de dois mil e dezenove, que o coordenador
providenciava de ata a exames de proficiência, que fazia o serviço de
secretaria, não só de coordenador; falou que ficou sabendo pelos
corredores também que o Jesse estava de licença, inclusive pensando em
pedir exoneração; ressaltou que essa situação precisa ser resolvida de
forma definitiva. A professora Ana maria disse que o problema do Jesse é
que ele saiu para o mestrado e quando voltou, por conta da necessidade, o
Prof. Edilan o remanejou para a secretaria de pós, o que deixou esse
servidor revoltado; a professora Ana Maria disse que conversou com o
Jesse e que, para ela, o servidor estava fantasiando um problema de
assédio que nunca existiu, pois o professor Edilan nunca o assediou,
apenas o remanejou para um setor que estava com mais demanda, o que,
segundo ela, é prerrogativa do Diretor porque todos os servidores são
lotados no Iced e podem ser realocados conforme a necessidade; a
Diretora em exercício encerrou sua fala pedindo que o Coordenador da
Gestão Acadêmica se manifestasse quanto à possibilidade de remanejar
um dos servidores do setor para a secretaria da pós-graduação, pelo
menos até que a Kécia retorne da licença-maternidade, considerando que
a graduação está somente com o período letivo especial e as demandas
estão menores; a professora Ana Maria informou, ainda, que o Doutorado
em Educação (Educanorte) está passando por um problema semelhante,
pois a Priscila, que era a servidora que cuidava do doutorado está de
licença maternidade e que o Coordenador, professor Anselmo Colares,
também já solicitou alguém para assessorar o doutorado. O Coordenador
da Gestão Acadêmica, Rogério Cirino, perguntou quantos servidores seria
necessário para atender as demandas e qual era a rotina de trabalho da
secretaria de pós, pois ele fará uma reunião com a equipe para verificar
qual servidor pode ser remanejado. A professora Ediene Pena informou que
pelo menos dois para atender a secretaria de pós e o doutorado; sobre o
serviço, informou que o servidor tinha de assessorar as reuniões, fazendo
atas, manusear os sistemas, realizando matrícula, cadastrando bancas,
exames de proficiência e cuidar da questão financeira porque os cursos
tem um recurso para gastar. A professora Ana Maria disse que, inclusive,
poderia ser um dos técnicos em assuntos educacionais. A secretária
executiva, Danielle Costa, perguntou se seria viável por conta da atribuição
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do cargo, se não seria desvio de função já que a rotina da secretaria de
pós parecer ser mais administrativa. A professora Ana Maria disse que, na
sua opinião, todos os técnicos em assuntos educacionais estão em desvio
de função, porque eles deveriam assessorar na construção dos projetos
políticos pedagógicos, e nem sempre o fazem; ressaltou que eles têm
experiência com sistemas porque fazem isso na gestão acadêmica e que
não vê problema em designar um técnico em assuntos educacionais para a
secretaria de pós, afinal, eles, apontando para si e os demais colegas, são
professores e não dão só aula; a professora Ana Maria exemplificou, ainda,
o fato de que não havia problema em um técnico em assuntos
educacionais realizar as atividades informadas pela professora Ediene
Pena, porque, segundo ela, a servidora Soemira, que é técnica em
assuntos educacionais do ICED e está cedida para o Programa Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), elabora atas e faz
tudo aquilo a que a professora Ediene Pena tinha falado; a professora Ana
Maria disse, ainda, que por não estar havendo aulas presenciais, há vários
técnicos que não estão com demandas, e que não custava nada eles
ajudarem. O professor João Feitosa perguntou se tem um planejamento
para liberação dos servidores porque ele participou de banca de seleção no
Instituto de Ciências da Sociedade e tinha três servidores de um mesmo
setor concorrendo. A professora Ana Maria disse há planejamento para a
saída de docentes, mas a palavra final é do colegiado. O servidor
Rogério Cirino ficou de reunir com a equipe da gestão acadêmica e
dar

um

posicionamento

para

a

Direção

do

Iced.

3.4.

REDISTRIBUIÇÃO DA PROFESSORA DARLENE SEABRA DE LIRA
PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) COM
PERMUTA DE VAGA. O professor Hector Calixto informou que o pedido da
professora Darlene Seabra passou pelo Colegiado de Pedagogia e foi
aprovado; ressaltou que a professora Darlene foi contactada pela
professora da UFAL e como sua família é de Maceió, ela se interessou pela
permuta; acrescentou, ainda, que a professora que viria para a Ufopa é de
Santarém e já foi professora substituta no Iced. O professor Hector Calixto
explicou como seria a redistribuição: a professora Taisy Bentes da
Universidade Federal de Roraima (UFRR) iria para a Ufopa na vaga da
professora Darlene Seabra; a professora Darlene Seabra iria para a UFAL
na vaga da professora Joseane Santo; a professora Joseane Santo iria para
a UFRR na vaga da professora Taisy. O professor Hector Calixto informou
que recentemente saiu uma instrução normativa simplificando o
procedimento de redistribuição, excluindo, por exemplo, essa necessidade
de submeter o pedido ao colegiado do curso e conselho, bastando a
anuência dos servidores e das Instituições envolvidas, porém a professora
Darlene achou melhor seguir o rito antigo; o professor pediu que o
Conselho se manifestasse sobre os ritos da Universidade. A professora Ana
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Maria se manifestou favorável à redistribuição porque a chance de
permanência da professora Taisy em Santarém é maior por ela ser da
cidade. O professor João Feitosa perguntou se a professora que virá
também é de LIBRAS. O professor Hector Calixto informou que a
professora que virá tem o mesmo perfil de formação da professora Darlene
e possui mestrado; disse ainda que conversou com a professora Taisy,
perguntou se ela tinha interesse em sair logo para doutorado e a
professora respondeu que não pelos próximos anos porque ela tem filho
pequeno e deseja que ele esteja maior para poder pleitear o doutorado.
Iniciou a votação: Os professores Rafael Zílio, Cassio Silva e João
Feitosa se abstiveram e os demais membros presentes votaram
favoráveis, vencendo, portanto, o posicionamento a favor da
redistribuição da professora Darlene Seabra, com permuta de vaga,
para a UFAL. 4) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Diretor do instituto encerrou a reunião as dez horas e vinte três minutos.
Foi lavrada a presente ata por mim, Danielle Caroline Batista da Costa,
secretária executiva do Instituto, que será assinada pelo presidente do
Conselho, por mim e demais presentes.
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