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Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta
minutos, no Salão Verde, teve início a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração,
tendo como pautas: I) Homologação da Resolução nº 147, de 19 de junho de 2017, que aprovou
“ad referendum” afastamento do docente André Marcelo Conceição Meneses, para ministrar
treinamento junto a Universidade de Medicina Veterinária de Viena – Aústria, no período de 10
de junho a 10 de outubro de 2017; II) Homologação da Resolução nº 148, de 06 de julho de
2017, que aprovou “ad referendum”, afastamento da professora Neuma Teixeira dos Santos,
para qualificação em nível de doutorado na Universidade Federal do Pará, no período de 01 de
junho de 2017 a 31 de maio de 2020; III) Homologação da Resolução nº 149, de 06 de julho de
2017, que aprovou “ad referendum”, afastamento da professora Hellen Kempfer Philippsen,
para qualificação em nível de doutorado na Universidade Federal do Pará, no período de 01 de
junho de 2017 a 31 de maio de 2020; IV) Homologação da Resolução nº 150, de 06 de julho de
2017, que aprovou “ad referendum” afastamento do Professor Dário Lisboa Fernandes Neto,
para qualificação em nível de doutorado na Universidade Federal do Pará, no período de 01 de
junho de 2017 a 31 de março de 2018; V) Homologação da Resolução nº 151, de 06 de julho de
2017, que aprovou “ad referendum” afastamento do Professor Anderson Gregório Marques
Soares, para qualificação em nível de doutorado na Universidade Federal do Pará, no período de
15 de junho de 2017 a 14 de junho de 2019; VI)Homologação da Resolução nº 152, de 06 de
julho de 2017, que aprovou “ad referendum” afastamento do Professor Geraldo Souza de Melo,
para qualificação em nível de doutorado na Universidade Federal do Pará, no período de 01 de
junho de 2017 a 31 de maio de 2020; VII) Homologação da Resolução nº 153, de 06 de julho de
2017, que aprovou “ad referendum” afastamento do Professor Anderson Martins De Souza
Braz, para qualificação em nível de doutorado na Universidade Federal do Pará, no período de
01 de junho de 2017 a 31 de maio de 2020; VIII) Homologação da Resolução nº 154, de 06 de
julho de 2017, que aprovou “ad referendum” afastamento da Professora Maria da Luz Silva,
para qualificação em nível de doutorado na Universidade da Amazônia, no período de 01 de
junho de 2017 a 31 de maio de 2019; IX) Homologação da Resolução nº 155, de 06 de julho de
2017, que aprovou “ad referendum” afastamento da Professora Sanae Nogueira Hayashi, para
qualificação em nível de doutorado na Universidade Federal do Pará, no período de 01 de junho
de 2017 a 31 de maio de 2020; X) Homologação da Resolução nº 156, de 06 de julho de 2017,
que aprovou “ad referendum” afastamento da Professora Maria Elcineide de Albuquerque
Marialva, para fins de qualificação em nível do Doutorado na Universidade Federal do Pará, no
período de 01 de junho a 31 de maio de 2018; XI) Afastamento da Prof. Carla Kelen de
Andrade Moraes para fins de qualificação em nível do doutorado na Universidade Federal Rural
da Amazônia, por um período de um ano e meio, a partir de 01 de setembro de 2017; XII)
Doação de bens inservíveis (veículos) ao Movimento de Emaús; XIII) Aprovação de
documento que regulamenta a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens dos setores
da Universidade Federal Rural da Amazônia; XIV) Aprovação do Regimento Interno da PróReitoria de Administração e Finanças; XV) O que ocorrer. Inclusão de pauta: Afastamento da
servidora Diana Feio da Veiga Borges Leal, para fins de qualificação em nível de doutorado na
Universidade Federal do Pará, no período de 21 de setembro de 2017 a 21 de setembro de 2020.
Estiveram presentes: Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do Conselho de
Administração; Sr. Marcelo Robson Silva Vilela, Pró-Reitor de Administração e Finanças; Sr.
José Raimundo Viana, substituindo a Prof.ª Silvana Rossy de Brito, Pró-Reitora de
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Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Sr. Wellington José da Silva Alves, substituindo
o Sr. Saulo Luis Wanzeler, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; Prof. Manoel Euclides do
Nascimento, Diretor Pró-Tempore do Instituto de Ciências Agrárias; Prof. Israel Cintra,
substituindo o Prof. Paulo Jorge de Oliveira Ponte de Souza, Diretor do Instituto Sócio
Ambiental e de Recursos Hídricos; Prof. Cristian Faturi, Diretor do Instituto de Saúde e
Produção Animal; Profª. Kaliandra Alves, Diretora do Campus Parauapebas; Profª. Ticiane
Lima dos Santos, Diretora do Campus Tomé-Açu; Prof. Izabelle Pereira Andrade, Diretora do
Campus Paragominas; Prof. Fernando Sérgio Pinheiro, Diretor do Campus Capanema. Os
Técnico-Administrativos: Diana Feio Veiga Borges Leal; Heloísa dos Santos Brasil; João
Ismael Socorro Rodrigues Silva. Discente: Camila Casseb Almeida. Ao iniciar a reunião, o
Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do Conselho de Administração cumprimentou
a todos e lembrou que a última reunião do CONSAD havia ficado em aberto em função do
retorno da pauta que iria discutir as Normas e Critérios para acompanhamento e avaliação de
docente em estágio probatório no âmbito da Universidade Federal Rural da Amazônia. Porém,
até a data da convocação, a pauta não havia sido encaminhada ao Conselho. Considerando a
necessidade de convocação do Conselho, decidiu-se por encerrar a 2ª Reunião Ordinária do
Conselho de Administração. Assim, a ata da última reunião foi posta em votação e aprovada por
unanimidade. Seguindo, as pautas de I a X que tratavam de homologação de resolução “ad
referendum” que aprovava afastamento de docente para qualificação em nível de doutorado
foram postas em votação e homologadas por unanimidade. A pauta seguinte, tratava de
aprovação de afastamento da docente Carla Kelen de Andrade Moraes para fins de qualificação
em nível do doutorado na Universidade Federal Rural da Amazônia, por um período de um ano
e meio, a partir de 01 de setembro de 2017. O presidente do Conselho esclareceu que o processo
havia passado por todos os trâmites necessários e obtido parecer favorável da Comissão
Permanente do Pessoal Docente. Após os esclarecimentos, a pauta foi posta em votação e
aprovada por unanimidade. A pauta XII, que tratava de doação de bens inservíveis (veículos) ao
Movimento de Emaús foi apresentada pelo presidente do Conselho que explicou que o processo
também havia passado em todas as instâncias necessárias e chegava ao Conselho com o devido
estudo realizado pela Comissão designada para avaliar os bens passíveis de doação. Dessa
forma, a pauta foi aprovada por unanimidade. A pauta XIII, que tratava de documento que
regulamentaria a responsabilidade pela guarda e conservação dos bens dos setores da
Universidade Federal Rural da Amazônia foi defendida pela Srª Rúbia Castro, integrante da
Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, que explicou a importância e
necessidade de tal documento para resguardar os bens da Universidade, citando todos os
trâmites que seriam necessários para tal fim. Muitos questionamentos foram suscitados, em
relação as responsabilidades dos gestores de cada setor, as deficiências nos relatórios dos bens,
ausência de organograma atualizado, prazos para a norma entrar em vigor, entre outras
objeções. Diante de tantos questionamentos, o presidente do Conselho considerou que seria
mais prudente o retorno da pauta após discussões com os setores interessados e uma análise
conjunta junto à Superintendência de Patrimônio e Material. Dessa forma, os conselheiros
aprovaram a retirada de pauta para posterior retorno. A pauta XIV, tratava da aprovação do
Regimento Interno da Pró-Reitoria de Administração e Finanças. O presidente do Conselho
explicou que a Universidade havia sofrido auditoria recente da CGU sendo identificadas falhas
em procedimentos que poderiam ser sanados, em grande parte, através de um regimento que
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regulamentasse as ações da PROAF. A pauta foi defendida pelo conselheiro Marcelo Vilela,
Pró-Reitor de Administração e Finanças que enfatizou a importância do documento e apresentou
a proposta de regimento resumidamente, questionando se havia alguma proposição por parte dos
conselheiros. Não havendo, a pauta foi posta em votação e aprovada por unanimidade.
Seguindo, foi posto em discussão a inclusão de pauta que tratava de afastamento da servidora
Diana Feio da Veiga Borges Leal, para fins de qualificação em nível de doutorado na
Universidade Federal do Pará, no período de 21 de setembro de 2017 a 21 de setembro de 2020.
Como o processo havia seguido toda a tramitação necessária, a pauta foi aprovada por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Prof.
Marcel do Nascimento Botelho, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e, eu, Aerlen
Clíssia Freitas Borges, lavrei a presente Ata, que depois de lida, será submetida a votação pelos
membros presentes na reunião subsequente.

