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Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta
minutos, no Auditório Felisberto Camargo (Salão Verde), teve início a 6ª Reunião
Ordinária do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, tendo como pautas: I) Posse dos
novos Conselheiros Técnicos Administrativos; II) Homologação da Resolução nº 380, de
31 de outubro de 2017, que aprovou “ad referendum” a inclusão da disciplina eletiva
Sanidade e Biosseguridade aplicada à Agropecuária, na grade curricular do Curso de
Graduação em Zootecnia – Campus Belém; III) Homologação da Resolução nº 381, de
31 de outubro de 2017, que aprovou “ad referendum” a inclusão das seguintes disciplinas
eletivas na Grade Curricular do Curso de Graduação de Engenharia Florestal do Campus
de Parauapebas: Adubos e Adubações; Física do Solo; Manejo de Florestas Equitâneas;
Manejo da irrigação e da água em sistemas agroflorestais; Hidrologia Florestal; IV) da
Resolução nº 382, de 22 de novembro de 2017, que aprovou “ad referendum” o Edital nº.
04/2017 – UFRA/PROEN/PARFOR, que trata do Processo Seletivo Simplificado para
cadastro de reserva de docentes para o Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica – PARFOR/UFRA; V) Homologação da Resolução nº 383, de 22 de
novembro de 2017, que aprovou “ad referendum” o Edital nº. 03/2017 –
UFRA/PROEN/PARFOR, que trata do Processo Seletivo Simplificado para cadastro de
reserva de docentes para o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação
Básica – PARFOR/UFRA; VI) Aprovação do Edital do Processo Seletivo de 2018 PROEN/UFRA. VII) Aprovação do Regulamento da Formação e Ações do Comitê
Gestor de Extensão – CGE. VIII) Inclusão de disciplinas na grade Curricular do Curso
de Licenciatura em Biologia – Campus Capanema: Biocombustíveis; Agroecologia;
Entomologia; Floricultura de Paisagismo; Saúde Pública e Ação Social; Física Geral;
Teoria do pensamento Sistêmico; Oceonografia; Gerenciamento Costeiro;
Empreendedorismo e Marketing; Sociologia Ambiental; Direitos Humanos; Direito
Ambienta; Direito Educacional; Inglês Instrumental; Materiais didáticos para o ensino de
Ciências e Biologia; IX) O que ocorrer. Estiveram presentes: Prof. Marcel do
Nascimento Botelho, Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; Prof.
Eduardo do Valle Lima, Pró-Reitor de Extensão; Profª. Ana silvia Ribeiro, Pró-reitora
adjunta da Pró-reitoria de Ensino; Prof.ª Maria de Nazaré Maciel, Pró-Reitora de Pesquisa
e Desenvolvimento Tecnológico; Sr, José Raimundo Viana, Pró-Reitora adjunto de
Planejamento e Desenvolvimento Tecnológico; Prof. Iris Lettiere, Pró-Reitora de
Assuntos Estudantis; Prof. Manoel Euclides do Nascimento, Diretor Pró-Tempore do
Instituto de Ciências Agrárias; Profª. Lilian Dias, substituindo a Prof. Izabelle Pereira
Andrade, Diretora do Campus Paragominas; Prof.ª Lucila Elizabeth Fragoso Monfort,
Diretora Pró-tempore, Diretora do Campus Capitão Poço; Prof. Fernando Sérgio
Pinheiro, Diretor do Campus Capanema; Profª Kaliandra Souza Alves, Diretora do
Campus de Parauapebas; Prof. Andrea Maria Góes Negrão, Coordenadora Pró-Tempore
do Curso de Graduação em Medicina Veterinária; Prof. Maria Cristina Manno,
Coordenadora do Curso de Graduação em Zootecnia; Prof. Fábio de Lima Bezerra,
Coordenador Pró-tempore do Curso de Bacharelado em Sistema de Informação; Prof.
Aurecílio da Silva Guedes, Coordenador Pró-tempore do Curso de Graduação em
Computação; Prof. João Almiro Correa Soares, Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura; Prof.ª Liliane Afonso de Oliveiera,
Coordenadora do Curso de Graduação em Letras; Prof. Igor Guerreiro Hamoy,
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Coordenador do Curso de Pós-graduação em Biotecnologia Aplicada à Agropecuária;
Prof. Aníbal Coutinho do Rego, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde
e Produção Animal na Amazônia; Prof. Paulo Robson Campelo Malcher, Coordenador
do Curso de Graduação em Sistemas de Informação do Campus Capitão Poço; Prof. Pedro
Daniel de Oliveira, Coordenador do Curso de Graduação em Agronomia do Campus
Capanema; Prof. Igor Gomide, substituindo o Prof. Antônio Kledson Leal Silva,
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental do Campus Capanema;
Prof. João Paulo Borges de Loureiro, Coordenador do Curso de Graduação em
Administração do Campus Parauapebas; Prof. Àlvaro Lédo Ferreira, Coordenador do
Curso de Engenharia de produção do CAMPUS Parauapebas; Prof. Marcus de Barros
Braga, Coordenador do Curso de Graduação em Sistemas de Informação do Campus
Paragominas. Os Técnico-Administrativos: Sr. Benedito Francisco Guimarães; Sr.
Cristiane do Espirito Santo Coelho; Sr. Deusdedith Cruz Filho; Sra. Genoveva Siriaca da
Silva; Sr. Ivanildo Melo dos Reis; Sr. Izaias Ferreira da Costa; Sr. Moacir Nazareno
Ferreira de Miranda; Sr. Raimundo Nonato Silva de Castro; Sr. Waldjânio de Oliveira
Melo; Sr. Valdo Alcântara Gomes; Sr. Cássio Rafael Costa dos Santos, Campus Capitão
Poço; Sra. Danielle Cristina Bulhões Arruda, Campus Capitão Poço; Sra. Shirlene
Cristina Brito da Silva, Campus Paragominas; Sra. Keila Arabela Martins da Cunha,
Campus Paragominas; Sr. Marcelo Eduardo Silva da Silva, Campus Capanema; Sr. Saulo
Araújo da Silva, Suplente do Campus Capanema. Os convidados: Profª. Janae
Gonçalves, Vice-reitora. Ao iniciar a reunião, o Prof. Marcel Botelho, presidente do
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, cumprimentou a todos e em seguida a ata da
reunião anterior foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Em seguida iniciou a
pauta I, que tratava da posse dos novos membros Técnicos Administrativos, assinando o
Termo de Posse aqueles que compareceram. O Presidente do CONSEPE sugeriu que as
pautas II e III fossem analisadas em conjunto, pois tratavam de assunto de inclusão de
disciplinas em Cursos de Graduação da Universidade, e todos aprovaram, não houve
manifestação sobre as pautas, e foram colocadas para votação, ficando aprovadas por
unanimidade. O Presidente do CONSEPE, solicitou que as pautas IV e V fossem
analisadas em conjunto, pois tratavam de aprovação “ad referendum” dos editais do
PARFOR em função de prazo para publicação, não houve manifestação e foram
colocadas em regime de votação, ficando aprovadas por unanimidade. Em seguida foi
iniciada a discussão da pauta VI, que tratava da aprovação do Edital do Processo Seletivo
de 2018 - PROEN/UFRA.A palavra foi franqueada para a Conselheira Ana silvia Ribeiro
que informou sobre o período que abre para cadastramento em que se confirma a oferta
dos cursos, em seguida foi concedida a palavra para a convidada,
Marisa Cristina Moreno Alves de Andrade, chefe de divisão da PROEN, que apresentou
o edital informando que a pauta fala da criação de dois novos Cursos na UFRA, que são
os de Sistema de informação, no Campus de Paragominas, e Letras com Português, no
Campus de Belém. Houve questionamento da Conselheira Maria Cristina Manno, que
relembrou que o Curso de Letras com português não foi credenciado pelo CONSEPE, e
que na verdade havia sido solicitado a retirada de pauta, seguiu com questionamento sobre
os Cursos não terem vindo mais para pauta das reuniões, por esse motivo não viu
justificativa de serem ofertadas vagas, já que não foi para aprovação em Conselho,
explicou que o Projeto Pedagógico tem que ser apreciado e aprovado pelo Conselho, e
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que já havia tido outros questionamentos de não abertura de vagas para outros cursos do
ISPA que já estavam credenciados, e foi respondida pela a Conselheira Ana Silvia
Ribeiro, que informou que a UFRA possui oito cursos cadastrados que ainda não foram
abertos, e que os Cursos em pauta foram discutidos na PROEN, e que foi aprovado “ad
referendum” e acatado, explicou também a necessidade de elaboração e discussão para
que os Cursos sejam ofertados, que uma das exigências era garantir como seria o corpo
docente por semestre, e que, feita a análise foi verificado que a UFRA tem a infraestrutura
para ter os Cursos que foram abertos, informou também que a PROEN aprova novos
cursos, porém tem que haver toda infraestrutura para abertura, e professores para dar
aulas, e explicou que falta estímulo das comissões que elaboraram os PPCS dos Cursos,
e que essas vagas foram disponibilizadas, pois a comissão fez elaboração do plano e
verificou que não haveria prejuízo, e ressaltou a necessidade de reunião com todas as
comissões dos Cursos que ainda não foram ofertados, para que em dois mil e dezenove
possam ser todos implantados. O Conselheiro Marcus de Barros Braga, Coordenador do
curso de Sistema de Informações, que será ofertado, agradeceu a Conselheira Ana Silvia
Ribeiro e informou que dois mil e dezoito será um ótimo ano. Em seguida a Conselheira
Maria Cristina Manno agradeceu os esclarecimentos, e fez proposta, explicando que a
resolução foi aprovada “ad referendum” e que o mais correto seria o Conselho cancelar a
homologação, pois precisariam estar embasados para chegar a uma conclusão, solicitou
também equivalência nas decisões, pois houve um trabalho de quase um ano e está parado
sem abertura de vagas de outros Cursos. Em seguida o Presidente do CONSEPE
respondeu a Conselheira, informando que o processo sofreu atraso e demorou para
retornar para a comissão de elaboração, e que o trabalho foi concluído após o prazo para
entrar em pauta da reunião anterior do CONSEPE, e em relação aos demais cursos, que
não foram ofertados para dois mil e dezoito, respondeu que não havia número de
professores suficientes, e que está sendo feito levantamento dos professores e a carga
horária dos mesmo para otimização das vagas, e que após as revisões os Cursos terão
condições de serem ofertados, e que há necessidade de discussão de todas as questões em
dois mil e dezoito, para fazer concurso já pensando na elaboração desses novos Cursos, e
que há condição de ser feita por todos os diretores, e explicou que para os Cursos em
questão não havia necessidade de contratação de novos professores, por isso foram
ofertados. A fala seguinte foi da Conselheira Ana Silvia Ribeiro que informou que há dois
editais, e que estão se preparando para isso. A palavra foi franqueada para a Conselheira
Kaliandra Souza Alves que entendeu a necessidade de discutir no Conselho a oferta dos
Cursos em questão, e que não deveriam ser disponibilizadas as vagas nesse Processo
Seletivo, pois entendeu que o CONSEPE deve apreciar e autorizar, e solicitou igualdade,
pois não entendeu a UFRA abrir novos Cursos sendo que já havia outros aprovados, e
solicitou esclarecimentos, porém entendeu que está tendo novos Cursos sendo abertos e
concorda com essa ampliação. Em seguida a Conselheira Ana Silvia Ribeiro explicou que
o Curso de Sistemas de Informação já está cadastrado, e que não serão abertos Cursos
sem infraestrutura, explicou também que falta alinhamento de toda a UFRA, e que com
certeza é de interesse da Instituição que todos os Cursos disponibilizados no E-MEC
sejam abertos, e por isso foram ofertados esses dois Cursos, pois havia garantia de
professores nos quatro anos de curso. A próxima fala foi do Presidente do Conselho que
esclareceu a Conselheira Kaliandra Souza Alves, que existem várias etapas até a oferta
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de vagas, que a primeira etapa é apresentação e cadastro no E-MEC do Projeto
Pedagógico, porém é necessário ter pessoal suficiente e infraestrutura, e explicou que os
dois Cursos em discussão estão no PLAIN, outros estão em fase intermediária, e outros
vencendo as etapas, que são esses dois apresentados, tendo corpo docente e infraestrutura
para ser disponibilizado, e explicou que essa é a diferença dos demais Cursos. A palavra
foi franqueada a Conselheira Maria Cristina Manno, que solicitou retirada da adesão de
vagas do Curso de Letras com português do SISU, e foi respondida pelo Presidente do
CONSEPE de que já foi assinado Termo de Adesão, e não é possível retirada do E-MEC,
explicou que há prerrogativa para aprovação “ad referendum”, e não houve tempo hábil
para aprovação em Conselho, pois havia necessidade de prazo a ser cumprido, e que
passou por todas as instâncias validadoras. A palavra foi concedida à Conselheira Liliane
Afonso de Oliveira, que esclareceu que essa comissão tem trabalhado na implantação do
Curso de Letras com Português em Belém, e que já tem em Tome-Açu, e que esse Curso
irá complementar carga horária de professore de Libras com carga horária incompletas,
informou que há demanda de docentes para o Curso, e que a proposta da Conselheira
Maria Cristina Manno de retirada de pauta não é viável, pois há necessidade da oferta
desses Cursos. Em seguida o Presidente do CONSEPE informou que há duas propostas:
a de aprovação do documento como está, ou a proposta da Conselheira Maria Cristina
Manno, de retirada do curso de Letras com Português do documento, e informou que
haverá impasse jurídico caso seja retirada. A palavra foi concedida ao Conselheiro
Fernando Sérgio Valente Pinheiro que comentou sobre a colocação da Conselheira Maria
Cristina Manno, de que não irá alterar nada, e que era necessário ter praticidade.
Finalizada as discussões as propostas entraram em regime de votação, com trinta e um
votos favoráveis à abertura do Curso de Letras com português, e um voto contrário, que
foi da Conselheira Maria Cristina Manno, que declarou seu voto, explicando que sabe
que sua proposta foi inócua, pois o termo já foi assinado, mas deixou registrado que o
Conselho precisa refletir, pois não houve aprovação, e há essa necessidade, pois é um
problema a forma que o Conselho é induzido a decidir sem ter prerrogativa de analisar,
que foi aberto um Curso sem apreciação, registrou ser contra decidir como está sendo
decidido, pois o CONSEPE deve ser mais rígido, pediu desculpas e disse que era para
reflexão, houve uma abstenção do Conselheiro Moacir Nazareno Ferreira de Miranda,
que justificou informando a necessidade de debate para aprovação em Conselho toda vez
que houver pauta dessa importância, e que da próxima vez seja encaminhado ao Conselho.
Vencida a pauta. Foi inicia a discussão da pauta VII, que tratava da aprovação do
Regulamento da Formação e Ações do Comitê Gestor de Extensão – CGE, o Conselheiro
Eduardo do Valle Lima, Pró-Reitor de Extensão, solicitou retirada de pauta e justificou
que é um passo importante para o trabalho da PROEX, e que a proposta inicial seria
comitê de trabalho e não somente consultivo, e que a intenção é a PROEX tomar decisões
de forma planejada com relação a extensão, informou também que a princípio a primeira
proposta foi encaminhada para o Procurador, que informou não haver dúvidas jurídicas e
requereu melhores discussões com relação as controvérsias administrativas, informou que
por conta do Parecer foi necessário maiores debates, para encaminhar a primeira proposta
de resolução para ser colocada em consulta pública para que toda Comunidade
Universitária possa contribuir com a formulação do documento, e assim podendo
apresentar proposta de resolução melhor redigida, explicou que definirá os membros e
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suas representações, e solicitou a retirada de pauta e abertura de uma primeira proposta
de consulta pública para formulação da importante Comissão. Em seguida o Presidente
do CONSEPE colocou em regime de votação a retirada do ponto de pauta, que foi
aprovada por unanimidade, e ratificou a posição do Conselho, concordando com o que
foi dito pela Conselheira Maria Cristina Manno e Conselheiro Moacir Nazareno Ferreira
de Miranda, de que é feita uma tomada de risco social, que é muito grande para
Universidade, e que o Eduardo teve esse compromisso, pois a decisão do Conselho e da
comunidade são importantes, e a administração se sente segura quando embasada em
decisões de pessoas antecedentes a decisão da gestão, concordou e reafirmou o
compromisso de tentar sempre estar pautado nas decisões dos Conselhos e pessoas com
competência, para que garanta o risco. Em seguida foi iniciada a discussão do ponto de
pauta VIII, que tratava da inclusão de disciplinas na grade Curricular do Curso de
Licenciatura em Biologia – Campus Capanema: Biocombustíveis; Agroecologia;
Entomologia; Floricultura de Paisagismo; Saúde Pública e Ação Social; Física Geral;
Teoria do pensamento Sistêmico; Oceanografia; Gerenciamento Costeiro;
Empreendedorismo e Marketing; Sociologia Ambiental; Direitos Humanos; Direito
Ambienta; Direito Educacional; Inglês Instrumental; Materiais didáticos para o ensino de
Ciências e Biologia. O Presidente do CONSEPE esclareceu que para chegar em pauta
passou por discussão local, no colegiado do Curso e do Campus, e equipe de apoio
pedagógico, não houve manifestação, e foi colocada para votação, ficando aprovada por
unanimidade. Em seguida foi iniciada a pauta, o que ocorrer, e o Presidente CONSEPE
alertou de que nem todos os novos membros Técnicos Administrativos tomaram posse, o
que enfraquece o poder dos Conselhos, e informou que solicitou à Secretaria dos
Conselhos o levantamento de vários Conselheiros que tem o seu assento impedido por
faltarem além do limite permitido, que são três faltas consecutivas ou cinco intercaladas,
porém não tomará decisão de forma arbitraria, pois existe a prerrogativa de justificativa
de falta, informou também que será encaminhado e-mail e solicitou que aquele
Conselheiro que receber o e-mail e tiver qualquer dúvida, que procure a Secretaria dos
Conselhos, e caso tenha justificado ausências que reapresente-as, pois caso não seja
apresentada a justificativa será informado que não fará mais parte do Conselho, e a
categoria será informada para escolher outros representantes. A palavra foi franqueada
para a Conselheira Kaliandra Souza Alves que ressaltou a necessidade de viabilização da
vinda dos conselheiros do interior, ou utilização da ferramenta de videoconferência. Em
seguida o Presidente do CONSEPE agradeceu aos Técnicos Administrativos do interior
que compareceram, e que tem que entrar no planejamento o que foi colocado pela
Conselheira Kaliandra Souza Alves, e ressaltou que a convocação precede outras
atividades, porém se não for oferecido condições para o comparecimento, é justificado.
A palavra foi concedida ao Conselheiro Fernando Sérgio Valente Pinheiro que informou
que há custo para interiores, e que espera que a situação seja solucionada. O Presidente
do CONSEPE informou que videoconferência tem problemas por conta da internet em
alguns interiores que não tem confiabilidade, e que já vem marcando as reuniões
ordinárias com antecedência possível, que será em breve divulgado calendário de 2018
das reuniões. Em seguida desejou um Feliz Natal e Ano Novo. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Prof. Marcel do
Nascimento Botelho, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e, eu, Bruna
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Fernanda Santana Couto, lavrei a presente Ata, que depois de lida, será submetida a
votação pelos membros presentes na reunião subsequente.

