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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e
trinta minutos, no Auditório Felisberto Camargo (Salão Verde), teve início a 1ª Reunião
Ordinária do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão, tendo como pautas: I) Aprovar a
solicitação de alteração da tabela de Atividades Complementares do PPC do Curso de
Agronomia; II) Aprovar minuta referente as diretrizes gerais do trabalho dos profissionais
da área Pedagógica da Universidade Federal Rural da Amazônia; III) Aprovar do
Calendário Acadêmico da Pós-Graduação e a Resolução de oferta de Pós-Graduação
(especialização); IV) Aprovar do Calendário Acadêmico encaminhado pela PROEN; V)
Aprovar ementa da disciplina “Produtividade Primária e Secundária em Ambientes
Aquáticos”, com o objetivo de fazer parte do rol de disciplinas eletivas do Curso de
Ciências Biológicas – Bacharelado do Campus de Capanema; VI) Aprovar a proposta do
Plano Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em Letras com habilitação em Língua
Portuguesa da Profª. Wanúbya do Nascimento Moraes Campelo; VII) Aprovar a inclusão
de disciplinas eletivas no Curso de Ciências Biológicas no Campus Capanema. VIII)
Aprovar a inclusão de disciplina eletiva no Curso de Engenharia Ambiental e Energias
Renováveis no Campus Capanema; IX) Aprovar alterações do artigo 12 das Normas
Específicas para Apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso de Agronomia –
Campus/Belém; X) Aprovar a reformulação do Projeto Pedagógico Institucional –
PPI/UFRA, para o atendimento da Resolução MEC nº 158 de 10 de agosto de 2017; XI)
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;
Profª. Iris Lettiere, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis; Profª. Silvana Rossy de Brito,
Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Prof. Manoel Euclides do
Nascimento, Diretor Pró-Tempore do Instituto de Ciências Agrárias; Prof. Israel
Hidenburgo Aniceto Cintra, Substuindo Diretor do ISARH; Prof. Pedro Silvestre
Campos, Diretor do ICIBE; Profª. Izabelle Pereira Andrade, Diretora do Campus
Paragominas; Prof. Fernando Sérgio Pinheiro, Diretor do Campus Capanema; Profª
Kaliandra Souza Alves, Diretora do Campus de Parauapebas; Profª. Joanne Moraes de
Melo Souza; Coordenadora do Curso de Graduação em Agronomia; Prof. Maria Cristina
Manno, Coordenadora do Curso de Graduação em Zootecnia; Profª. Kátia Cristina de
Araújo, Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia de Pesca; Prof. Fábio de
Lima Bezerra, Coordenador Pró-tempore do Curso de Bacharelado em Sistema de
Informação; Prof.ª Liliane Afonso de Oliveiera, Coordenadora do Curso de Graduação
em Letras; Prof. Igor Guerreiro Hamoy, Coordenador do Curso de Pós-graduação em
Biotecnologia Aplicada à Agropecuária; Profª. Herdjania Veras Lima, Coordenadora PróTêmpore de Pós-Graduação em Agronomia; Prof. Francisco Assis de Oliveira,
Coordenador de Pós-Graduação em Ciências Florestais; Prof. Igor Gomide, substituindo
o Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Ambiental do Campus Capanema;
Profª. Juliana Simão Nina de Azevedo, Coordenador do Curso de Bacharelado em
Biologia do Campus Capanema; Prof. Lourival Dias Campos, Coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia Ambiental do Campus Capanema; Prof. Àlvaro Lédo Ferreira,
Coordenador do Curso de Engenharia de produção do Campus Parauapebas; Prof. Charles
Benigno, Coordenador do Curso de Graduação em Administração do Campus de
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Paragominas; Profª. Alessandra Epifânio Rodrigues, Coordenadora do Curso de
Graduação em Zootecnia de Paragominas; Prof. Marcus de Barros Braga, Coordenador
do Curso de Graduação em Sistemas de Informação do Campus Paragominas. Os
Técnico-Administrativos: Sra. Genoveva Siriaca da Silva; Sr. Ivanildo Melo dos Reis;
Sr. Manoel de Deus Santiago Monteiro; Sra. Maria Creuza Nunes Costa; Sr. Moacir
Nazareno Ferreira de Miranda; Sr. Almir Lima do Mar; Sr. André Luiz Alves de Sá; Sr.
Raimundo Rubens Lima do Carmo – Campus Tomé-Açú; Sr. Kemerson Neves da Silva
Ferreira – Campus Tomé-Açú; Sr. José Maria Marques da silva Junior – Campus
Parauapebas; 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.
Os convidados: Profª. Janae Gonçalves, Vice-reitora; Sra. Cristiane do Espirito Santo
Coelho. 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 foi iniciada a discussão do
primeiro ponto de pauta. Em seguida o Presidente do CONSEPE perguntou se os
Conselheiros autorizavam que os convidados estivessem presentes na reunião e tivessem
poder de voz, todos permitiram, e foi dado início ao primeiro ponto de pauta, a palavra
foi franqueada à Coordenadora do Curso de Graduação em Agronomia, Profª. Joanne
Moraes de Melo Souza, que informou que as alterações propostas são em relação a carga
horaria máxima e mínima, e que as vezes os alunos não conseguiam completar as
atividades complementares com a tabela anterior, e que a intenção era facilitar para os
alunos. Em seguida o Presidente do CONSEPE perguntou se havia necessidade de
maiores esclarecimentos, não houve manifestação e a pauta entrou em regime de votação,
ficando aprovado por unanimidade. Em seguida foi iniciada a discussão do segundo ponto
de pauta, e o Presidente do CONSEPE avaliou que houve encaminhamento equivocado e
que seria pauta do CONSAD, e solicitou retirada de pauta para discussão em Conselho
competente, não houve objeção e foi retirada de pauta e será encaminhada para a próxima
reunião do CONSAD. Em seguida foi iniciada a discussão do terceiro ponto de pauta, e
o Presidente do CONSEPE explicou que tratava de dois assuntos distintos e sugeriu que
fossem discutidos separadamente, como ponto de pauta 3 e 3.1, todos aprovaram. Logo
após foi iniciada a discussão do ponto de pauta 3 e o Prof. Marcel do Nascimento Botelho,
Presidente do CONSEPE , perguntou se havia objeções referente a pauta, em seguida
franqueou a palavra para a Conselheira Maria de Nazaré Maciel e a mesma informou que
já passou pelo colegiado e Conselho de Pós-graduação, não houve objeções e foi colocada
em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade, e em seguida foi iniciada a
discussão do ponto de pauta 3.1, em que o Presidente do CONSEPE explicou que já foi
discutido no Colegiado da Pós-graduação e passou pela Procuradoria Federal/UFRA,
perguntou se havia algum questionamento a ser feito, e o Conselheiro Pedro Silvestre
Campos fez considerações , e sugeriu que fosse inserido ao final do documento o número
das Resoluções normas e Portarias que regulamentam as especializações, a Conselheira
Maria de Nazaré Maciel, respondeu que o documento já citava o termo “diretrizes”, que
abrange toda a legislação sobre o assunto, pois são muitas normas, todos concordam e
não são feitas alterações, em seguida o Conselheiro Pedro Silvestre Campos sugeriu que
no Art. 4º fosse colocado quais as unidades são interessadas e a Conselheira Maria de
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Nazaré Maciel respondeu e explicou que não são Unidades acadêmicas na UFRA, após
discussões sobre a pauta, a Conselheira Kaliandra Souza Alves sugeriu na redação o
termo Colegiado dos Campi ou Institutos, e todos concordaram, o conselheiro Pedro
Silvestre Campos prosseguiu sugerindo que no Art. 7º referente a porcentagem dos
Cursos, seja 20 % ao invés de 30%, não houve objeção, ficando aprovada a sugestão. Em
seguida a Conselheira Maria de Nazaré Maciel informou que no Art. 11 serão feitos
ajustes com relação a parceria da UFRA e Fundações, a palavra foi franqueada ao Kleyton
Arthur Souza Lisboa, Pró-reitor adjunto da PROAF, e o mesmo propôs que fosse incluído
no inciso segundo o seguinte texto: a projeção de despesas com cotações de preço para
compor a estimativa de custos, e adicionar outro inciso com o texto: separar despesas de
acordo com sua natureza, e foram aprovadas as alterações, o Conselheiro Pedro Silvestre
Campos sugeriu inclusão de novo parágrafo informando que eventuais saldos financeiros
destinados a UFRA deverão ser posteriormente destinados a unidade executora do curso,
e todos concordaram, em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito sugeriu que
sempre padronize unidade executora. A Conselheira Kaliandra Souza Alves questionou
que no Art. 13º os 5% que vai para UFRA, que na Resolução geral tinha isso. O Kleyton
Arthur Souza Lisboa, Pró-reitor adjunto da PROAF, informou que dessa forma seria
obrigatória, nessa situação, em seguida o Presidente do CONSEPE informou que o custo
já vem incluído no projeto nos 5% e franqueou a palavra ao Kleyton Arthur Souza Lisboa,
Pró-reitor adjunto da PROAF, que sugeriu um parágrafo único incluindo: no caso de
execução direta ou no caso de execução por fundação de apoio, e que o artigo 13 seja
dividido, e o texto original vire parágrafo primeiro, e o parágrafo segundo seja colocado
aplicação de até 5 % no recurso destinado à Fundação estará condicionada à apresentação
dos custos operacionais, e no parágrafo terceiro colocar o texto: a não aplicação de
percentuais descritos no caput estarão sujeitas a apresentação de justificativa, se aprovado
pelo colegiado. Todos concordam e o Kleyton Arthur Souza Lisboa, Pró-reitor adjunto
da PROAF, encerrou proposta de alteração. Em seguida o Conselheiro Pedro Silvestre
Campos sugeriu complementar o Artigo 15, de que a seleção dos alunos deveria ser
condicionada as regras especificadas em edital. O Presidente do CONSEPE sugeriu
dividir em dois parágrafos. Todos concordaram e o texto do artigo 15 ficou em dois
parágrafos, primeiro parágrafo seria o texto original do artigo, e o segundo parágrafo seria
o texto: a seleção deverá ser realizada através de edital elaborado e aprovado por
colegiado do campus ou instituto e homologado pelo colegiado de pós-graduação, porém
a Conselheira Maria de Nazaré Maciel sugeriu criar outro artigo, todos concordaram.
Finalizando os destaques, a pauta entrou em regime de votação, ficando aprovada por
unanimidade após sugestões e modificações. Em seguida foi iniciada a discussão do
quarto ponto de pauta, o Presidente do CONSEPE perguntou se havia algum ponto a ser
modificado, a Conselheira Maria Cristina Manno fez proposta observando o último dia
de aulas 2018.1, pois o último dia de aula é 14 de setembro e o período de NAF é uma
semana depois, e informou que está repondo três semanas por ano, sugeriu que o último
dia continue 14 de setembro, e o período de NAF seja de 17 – 22 de setembro, e que no
segundo semestre seja feito da mesma forma, a Conselheira Ana Silvia Ribeiro informou
que julho não são 3 semanas e que se o NAF for de 17 a 22 os professores já teriam que
ter lançado as notas para saber se os alunos vão ao NAF, pois dia 21 seria o dia de lançar
as notas, e só após isso saberão se poderão ir para o NAF. O Presidente do CONSEPE

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
CONSELHOS SUPERIORES
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEPE
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2018
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

respondeu que normalmente é assim mesmo, foi proposto então que os professores
lançassem as notas até o dia 16, todos concordam, a discente Camila Casseb Almeida
repetiu a proposta que no período de 23 e 29 de julho acontece Congresso Nacional dos
estudantes de agronomia e queria que constasse no Calendário Acadêmico, e o Presidente
do CONSEPE respondeu a discente Camila Casseb Almeida de que já foi decidido em
Conselho que eventos de Curso não entrariam em Calendário Acadêmico. A palavra foi
franqueada à Conselheira Liliane Afonso de Oliveiera que solicitou ser colocado que em
30 de abril a 5 de maio inicia a etapa intermediária do primeiro semestre letivo do
PARFOR, 2 de julho a 11 de agosto início do segundo semestre letivo do PARFOR, 12 a
17 de novembro início está etapa intermediaria do segundo semestre, lembrou que já foi
aprovado no PARFOR, e o Presidente do CONSEPE perguntou se há objeções das
alterações do PARFOR no Calendário, não houve manifestação e foram aprovadas, em
seguida o Conselheiro Fernando Sérgio Pinheiro explicou que não há somente Curso de
Agronomia na UFRA, e sugeriu que a semana do ENAAG – Encontro Amazônico de
Agrárias ficasse designada como semana acadêmica e todos aprovam, a Conselheira
Kaliandra Souza Alves recordou que também já havia sido definido que seriam feitas as
Semanas Acadêmicas 1 e 2, na 1ª semana ficaria o ENAAG, e na 2ª semana os outros
eventos, PIBIC e a Semana de Integração, a palavra foi franqueada ao discente Fernando,
do curso de Medicina Veterinária, que entendeu que o ENAAG abrangia também os
alunos do interior, e que poderia perder público se for na mesma semana de outros
eventos, em seguida a Conselheira Juliana Simão Nina de Azevedo ressaltou que teve
experiência de não conseguir trazer todos os estudantes no ENAAG de 2017, pois tem
apenas um ônibus, e a maioria dos alunos ficam ociosos na semana, por isso, concordou
que seja feita a Semana Acadêmica, mas não concordou em deixar os outros estudantes
sem atividades por impossibilidade de vir a sede num evento tão importante. Em seguida
a Conselheira Silvana Rossy de Brito propôs que o nome seja Semana de Integração 1 e
2, e a Conselheira Kaliandra Souza Alves assumiu a proposta de Semana de Integração 1
e 2 e o Conselheiro Charles Benigno discordou que tenha a palavra integração no texto,
em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito defendeu que tem propostas e ações
fora do âmbito de academia, por isso o nome de Integração, e a discente Camila Casseb
Almeida sugeriu ser colocado entre parêntese o nome ENAAG, o Presidente do
CONSEPE respondeu que a proposta é não nominar, a proposta entrou em regime de
votação, sendo aprovada por maioria com 1 abstenção, em seguida entrou em regime de
votação as duas propostas: Semana Acadêmica 1 e 2 ou Semana de Integração 1 e 2,
acadêmica 16 votos, integração 20 votos, fica decidido que será Semana de Integração 1
e 2. Em seguida a Conselheira Izabelle Pereira Andrade propôs modificação no
Calendário Acadêmico, que em julho tem recesso e não pode ter férias entre parênteses.
O Presidente do CONSEPE informou que no CONSAD está proposta a aprovação do
Calendário Administrativo e concordou com a observação da professora, entrou em
regime de votação e foi aprovado. Em seguida a Conselheira Izabelle Pereira Andrade
verificou que há um problema com relação aos festejos de nazareno dos Campi do
interior, pois os festejos são em datas diferentes no interior, propôs retirar os festejos de
Nossa Sra. De Nazaré no Calendário Acadêmico, e o Presidente do CONSEPE fez uma
observação de que na legislação Federal consta que acompanhe feriados federais
estaduais e municipais específicos, e que feriados municipais não entrariam no Calendário
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Acadêmico, só ficariam estaduais e federais, e que o festejo de nazareno pode ser excluído
do Calendário Acadêmico e colocado no calendário administrativo para Belém somente.
A Conselheira Ana Silvia Ribeiro recordou que na PROEN já recebeu questionamentos
sobre a questão, e sugeriu que o pós-círio continuasse e o re-círio saísse, e o Presidente
do CONSEPE explicou que não tinha autonomia de excluir dia, e sugeriu ser colocado
como ponto facultativo, e lembrou que deverá ser respeitado os 100 dias letivos, a
Conselheira Kaliandra Souza Alves informou que existe a questão da UFRA ser laica de
religião, teríamos que respeitar, que se tem círio em Parauapebas, as pessoas querem viver
os dois círios, Belém e Parauapebas, e se for sempre fazer isso vira bagunça, se está no
calendário acadêmico as pessoas não querem saber, achou triste a retirada do círio, mas
entendeu que deveria ser feito. Em seguida a Conselheira Ana silvia Ribeiro lembrou que
se decidirem pela proposta de retirada poderá haver conflitos de alunos de interior, e não
podemos ignorar o tamanho do festejo de nazareno. Em seguida foram colocadas em
regime de votação as três propostas: a primeira é a proposta original, que teve 5 votos a
favor, a segunda da Conselheira Ana Silvia Ribeiro que era a retirada somente do re-círio,
que teve 20 votos a favor, e a terceira proposta da Conselheira Izabelle Pereira Andrade
que era a retirada do círio, que teve 6 votos a favor, prevaleceu então a segunda proposta,
que era a exclusão somente do re-círio para toda Universidade. Em seguida o Calendário
entrou em regime de votação com as alterações feitas, e foi aprovado por unanimidade.
Em seguida foi iniciada a discussão do quinto ponto de pauta, não houve manifestações
e foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi iniciada a discussão do sexto ponto de
pauta, não houve manifestações e foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi iniciada
a discussão do sétimo ponto de pauta, não houve manifestações e foi aprovado por
unanimidade. Em seguida foi iniciada a discussão do oitavo ponto de pauta, e a
Conselheira Ana silvia Ribeiro informou que tem que encaminhar para DAP, pediu
desculpas e informou que devolveu para correção, e solicitou retirada de pauta, foi
colocada em votação a solicitação da a Conselheira Ana silvia Ribeiro, e ficou decidido
pela retirada de pauta por unanimidade. Em seguida foi iniciada a discussão do décimo
ponto de pauta e a Conselheira Ana silvia Ribeiro iniciou com a palavra explicando que
precisava ser feito aditamento do PPI por exigência do MEC, para que a UFRA pudesse
participar do PARFOR, e por isso foi criada uma Comissão com uma equipe de
colaboradores, e explicou também que a UFRA estava muito atrasada no aditamento do
PPI, e percebeu a necessidade de ampliação do debate, lutou para aprovar o PPI e
informou que não modificou o conteúdo sobre outros assuntos, pois não tinham todos os
Coordenadores na Comissão, e que somente foi revisado o que era orientação do MEC,
justificou não ter feito discussão com Coordenadores, e que seria formada nova Comissão
para tratar de todo o PPI. A palavra foi franqueada à Profª. Wanubya do Nascimento
Moraes Campelo que explicou que foram efetuados ajustes para cumprir direcionamento
do MEC, para poder abrir os editais em março de 2018, e que caso não o fizessem, seriam
excluídos de todos os programas, e observou a necessidade de expandir e discutir um
pouco mais o PPI, e por isso foi sugerido a criação de nova comissão com todos os
Coordenadores de curso, para reformular todo o PPI. Em seguida a Conselheira Herdjania
Veras Lima questionou que o PPI envolve Graduação e Pós-graduação, e que como
Coordenadora nunca foi consultada em nenhum momento, e solicitou que incluíssem
todos os Coordenadores, de Graduação e Pós-graduação, a Profª. Wanubya do
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Nascimento Moraes Campelo respondeu o questionamento da Conselheira Herdjania
Veras Lima, de que todas as Pró-reitorias foram envolvidas, e que a nova comissão que
tratará sobre todo o PPI, terá todos os Coordenadores. O Presidente do CONSEPE
explicou que a comissão formada anteriormente foi somente para atender a legislação do
MEC, e concordou que o PPI precisa ser reformulado em outras áreas também. Em
seguida a pauta entrou em regime de votação, sendo aprovada por maioria, com três
abstenções. Em seguida foi iniciada a pauta o que ocorrer, não houve manifestação e o
Presidente do CONSEPE encerrou a reunião. 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 Fernanda Santana Couto,
lavrei a presente Ata, que depois de lida, será submetida a votação pelos membros
presentes na reunião subsequente.

