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Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na Sala dos
Conselhos da UFRA, teve início a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Ensino Pesquisa
e Extensão, tendo como pautas: I) Posse dos novos Conselheiros Discentes de

Capanema; II) Informes; III) Homologar a Resolução “ad referendum” nº 465, de
07 de março de 2019, que aprovou o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação
em Enfermagem do Campus de Parauapebas; Processo: 23084.001019/2019-12;
IV) Homologar a Resolução “ad referendum” nº 466, de 19 de março de 2019, que
aprovou o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática do
Campus de Capitão Poço. Processo: 23084.004700/2019-12; V) Homologar a
Resolução “ad referendum” nº 467, de 19 de março de 2019, que aprovou o ajuste
do Calendário Acadêmico de 2019.1. Processo: 23084.007490/2019-14; VI)
Homologar a Resolução “ad referendum” nº 468, de 26 de março de 2019, que
aprovou o Regulamento de Atividades Complementares do curso de Engenharia
Florestal do Campus Capitão Poço. Processo: 23084.006510/2019-21; VII)
Propor a Concessão ao CONSUN do diploma de “Doutor Honoris Causa” ao Exdeputado Federal, o Sr. Anivaldo Juvenil Vale. Estiveram presentes os Docentes: Profª.
Janae Gonçalves, Presidente em exercício do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
Prof. Eduardo do Valle Lima, Pró-reitor de Extensão; Profª. Ruth Helena Falesi P.
Bittencourt, Pró-reitora de Ensino; Profª. Maria de Nazaré Martins Maciel, Pró-reitora de
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico; Prof. Antônio José Figueiredo Moreira, Próreitor adjunto de Assuntos Estudantis; Sr. José Raimundo Viana, Pró-reitor adjunto de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Prof. Rodrigo Otávio Rodrigues de Melo
Souza, Diretor do Instituto de Ciências Agrárias; Profª. Ruth Helena Cristo Almeida,
Vice-diretora do ISARH; Profª Maria Cristina Manno, Vice-diretora do ISPA; Prof. Pedro
Silvestre da Silva Campos, Diretor do ICIBE; Prof. Ebson Pereira Cândido, Diretor do
Campus de Capanema; Prof. Carlos Douglas de Sousa Oliveira, Vice-diretor do Campus
de Paragominas; Prof. Raimundo Thiago Lima dos Santos; Diretor do Campus Capitão
Poço; Prof. Márcio Cardoso Soares, Diretor em exercício do Campus de Tomé-açú; Profª
Rosana Maria do Nascimento Luz, Vice-diretora do Campus de Parauapebas; Profª.
Débora Mara C. Oliveira, Coordenadora de Medicina Veterinária; Prof. João Almiro C.
Soares, Coordenador de Engenharia Cartográfica e Agrimensura; Prof. Gládis de Oliveira
Jucoski, Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia Florestal do Campus de
Parauapebas; Prof. Perlon Maia dos Santos, Coordenador do Curso de Zootecnia do
Campus de Parauapebas; Prof. Ricardo Shigueru Okumura, Coordenador do Curso de
Pós-graduação em Produção Animal na Amazônia; Prof. Pedro Daniel de Oliveira,
Coordenador de Agronomia do Campus Capanema; Profª. Juliana Simão Nina de
Azevedo, Coordenadora do Curso de Bacharelado em Biologia do Campus de Capanema;
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Prof. Lourival dias campos Coordenador do Curso de licenciatura em Biologia do
Campus de Capanema; Prof. Antônio Kledson Leal Silva, Coordenador do Curso de
Graduação em Engenharia Ambiental do Campus de Capanema; Prof. Marcelo Spitzner,
Coordenador de graduação em Letras /Língua Portuguesa do campus de Tomé-Açu. Os
Técnico-Administrativos: Sr. Deusdedith Cruz Filho, Sr. Moacir Nazareno Ferreira de
Miranda; Sr. Francisco José Alves Barros Firmino, Campus de Parauapebas; Sra. Jéssica
Amaral Bittencourt, Campus de Tomé-açú; Sra. Regiane de Cássia Gomes Tembra,
Campus Paragominas; Sr. Cássio Rafael Costa dos Santos, Campus de Capitão Poço; Sra.
Danielle Cristina Bulhões Arruda, Campus de Capitão Poço; Sr. Marcelo Eduardo Silva
da Silva, Campus de Capanema; Sr. Natã Britto da Silva Azevedo, Campus de Capanema;
Discentes: Carlos Junior Lopes Santana; Gabrielle Martins Leal; Vitória Cunha Martins,
suplente de Belém; Kleivia Oliveira Farias, Parauapebas; Romel da Costa Dias,
Parauapebas; Cláudia Siqueira Caldas, Parauapebas; Geciele Santos Cruz, Parauapebas;
Renato da Silva Santos, Parauapebas; Michael Douglas da Silva Barros, Tomé-açú; Lory
Stefanny de Jesus Andrade, Paragominas; Madson Jonhnston Souza Silva, Paragominas;
Gabriel Jerônimo Barros de Oliveira, suplente de Paragominas; Ântonio Eloi da
Conceição Neto, Capanema; Isabela de Campos Freire, Capanema; Maria Elisangela de
Sousa Freitas, Capanema; Milton Garcia Costa; Pâmela de Lima Barros; Washington
Duarte Silva da Silva; Luís Carlos Pantoja Chuva de Abreu. Convidados: Prof. Manoel
Malheiros Tourinho; Profª. Marcela Gomes da Silva, Vice-diretora do Instituto de
Ciências Agrárias. Em seguida foi iniciada a pauta “informes”, e a Conselheira Maria
Cristina Manno informou que aprovaram o Curso de Pós-graduação strictu sensu em
associação com a UFPA, com sede na UFRA, informou também que os Coordenadores
dos Curso de Medicina Veterinária e de Zootecnia, organizadores do Curso de
Capacitação, não estavam presentes. Pediu desculpas por ter solicitado aos coordenadores
a suspensão das aulas de docentes do ISPA, sabendo do contratempo causado às
coordenações de cursos, apesar de ser uma ação necessária ao ensino. Prosseguiu
avisando sobre a fábrica de rações que havia sido arrombada novamente, e fez alerta, pois
os bandidos chegavam pela várzea. Em seguida a Profª. Janae Gonçalves, Presidente em
exercício do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, comunicou sobre a semana
acadêmica, que foi muito intensa e atingiu os objetivos, com todos os campi envolvidos,
parabenizou o DCE, Centros Acadêmicos, Docentes, Técnicos Administrativos, e toda
comunidade. A palavra foi franqueada ao Conselheiro Raimundo Thiago Lima dos Santos
que informou sobre o aniversário do Campus de Capitão Poço, que completaria quatorze
anos no dia dez de abril de 2019, e que iriam comemorar relatando todo o crescimento
durante esses anos, prosseguiu pedindo desculpas pela ausência de alguns coordenadores,
pois estavam se preparando para visitação do MEC, em seguida a Presidente do
CONSEPE aproveitou para informar que as programações de todos os campi estavam no
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site, e pediu para incentivarem os alunos a participar, acrescentou que Belém faria
sessenta e oito anos e tinham muito a comemorar. Em seguida foi iniciada a discussão em
bloco do terceiro e quarto pontos de pauta, e a Conselheira Ruth Helena Falesi P.
Bittencourt explicou que os dois projetos já haviam passado por todas as instâncias
necessárias, e que foi aprovado “ad referendum”, pois tinha prazo para cadastrar o Curso
no EMEC, não houve manifestação, entrou em regime de votação, sendo aprovadas por
unanimidade. Em seguida foi iniciada a discussão do quinto ponto de pauta, e a
Conselheira Ruth Helena Falesi P. Bittencourt explicou que os ajustes foram feitos após
provocação do Fórum de Coordenadores e de alguns Diretores, pois não atendia
disciplinas com calendário mais elevado, explicou que foram feitas alterações pequenas,
e o término das aulas passou de 31 de julho de 2019 para 03 de agosto de 2019, não houve
manifestação, entrou em regime de votação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida
foi iniciada a discussão do sexto ponto de pauta, e a Conselheira Ruth Helena Falesi P.
Bittencourt explicou que seguiu toda tramitação necessária, não houve manifestação,
entrou em regime de votação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi iniciado o
sétimo ponto de pauta, e a Presidente do CONSEPE franqueou a palavra ao Prof. Manoel
Malheiros Tourinho, que iniciou explicando a história de transição de FCAP para UFRA,
e que nessa época ele foi Reitor pró-tempore, agradeceu o acolhimento da proposta pelo
atual Reitor, Prof. Marcel do nascimento Botelho, leu a carta que foi feita para os
membros do Conselho, e prosseguiu expressando sua alegria de ver o interior
participando das reuniões, agradeceu a todos, pois não existiria rural sem a sede e sem os
Campi. Em seguida contou um pouco da sua vida, que nasceu no Estado do Amazonas e
vivia em seringal, por isso viu na Escola de Agronomia uma maneira de reverenciar o
lugar onde nasceu, que foi estudante da Instituição e ficou feliz em ver no Conselho rostos
conhecidos de luta, iniciou explicando a importância do Sr. Anivaldo Juvenil Vale na luta
de transformação, em uma época que o contexto político era desfavorável à educação,
explicou que com os 50 anos da Instituição, lançaram campanha indo as últimas
consequências, e uma festa maravilhosa, levaram a sociedade paraense, representantes
sindicais, com livro que trazia as manifestações das lideranças, explicou que após isso,
saíram por todo interior do Pará pedindo apoio nas Câmaras de Vereadores para a
campanha, e entregaram a cada parlamentar o livro que custou apenas o trabalho, e que
tinham reuniões frequentes no Gabinete da Reitoria com parlamentares, e explicou que o
Sr. Anivaldo Juvenil Vale, trazido pelas mãos de um ex-aluno da casa, então gerente do
Banco do brasil da Av. Júlio César, disse que leu a proposta, e além de bonita, achou
justa, e se propôs a ajudar a realizarem o sonho da transformação, e nenhum outro
parlamentar, ou Senador, teve esse gesto, pelo contrário, alguns diziam não ter recebido
a proposta, e então a batalha começou em transformar a ideia em Projeto de Lei, em que
pretendiam que nascesse com força sendo proposta do executivo, e para isso precisavam
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desencadear agenda profunda com a Câmara dos Deputados, e ao mesmo tempo
sensibilizar o MEC para o envio da proposta ao executivo, e na negociação percebeu que
a cada dia o Sr. Anivaldo Juvenil Vale absolvia a causa e já pensava em estratégias, e ao
levarem do documento ao Ministro de Educação da época, o mesmo devolveu ao Sr.
Anivaldo Juvenil Vale dizendo ser contrário a expansão do Ensino Público Federal, e o
Sr. Anivaldo Juvenil Vale não recuou, e gerou Projeto do Legislativo para o Executivo,
tendo esforço e compromisso fundamental com a causa, com idas e vindas de negociações
duras, corajosas, contínuas, de telefonemas pela madrugada, e por isso entendia a
importância do reconhecimento, acrescentou que a causa teve vários padrinhos, e após
convencerem as bases políticas congressionais, o Sr. Anivaldo Juvenil Vale questionou
ao Prof. Manoel Malheiros Tourinho qual era sua relação com o Governador do Pará, e o
mesmo respondeu que não tinha, mas se fosse preciso ele construiria, então o Sr. Anivaldo
Juvenil Vale explicou que era necessário que o Governador conversasse com o Presidente
da República, após isso o Prof. Manoel Malheiros Tourinho foi até o Governador, e o
mesmo informou da reunião que teria com o Presidente na mesma semana e que iria falar
com ele, e perguntou se ele poderia ir, e o Prof. Manoel Malheiros Tourinho ligou para o
Sr. Anivaldo Juvenil Vale, e foram para reunião com o Presidente, e o mesmo explicou
que não apoiava a expansão, mas assinou o documento, e mostrou aos Conselheiros a foto
do ato de assinatura da criação efetiva da Universidade, nas fontes das margens de
Tucuruí, explicou que o Sr. Anivaldo Juvenil Vale não teve somente essa participação,
mas teve após a criação, quando efetivamente saíram da humildade e apreenderam a
barganhar as emendas parlamentares, após a assinatura, o MEC deu cento e oitenta dias
para ter toda documentação pronta, mas queriam ter Estatuinte, e foram criados os
Institutos Temáticos que quebravam a frieza das disciplinas, recordou que na ANDIFES
havia Reitores com sentimentos contrários a criação com nome “Amazônia”, e foi
importante a solidariedade e compreensão do grupo que estava ao lado, e quando criavam
os Campi o Sr. Anivaldo Juvenil Vale conseguia emendas para diárias de servidores e
compra de aparelhamentos, e também o mesmo alocou dois milhões de reais para
construção da av. Da Ciência, e pavimentaram três Quilômetros, finalizou pedindo que
considerassem a proposta, e por mais que houvesse pedregulhos na caminhada do
candidato, o mesmo era merecedor, tinha convicção que teriam que esperar muito mais
sem a ajuda dele, e o mesmo nunca o procurou para pedir favores, informou que o exdeputado estava, atualmente, com sessenta e cinco anos e foi Deputado Federal em três
legislaturas, e discorreu sobre as atividades profissionais do mesmo, propondo a entrega
para uma pessoa que tinha uma visão eclética de Amazônia, e discorreu sobre as
formações do mesmo, em seguida agradeceu a oportunidade dada pelo Reitor, e a
Presidente do CONSEPE agradeceu o depoimento, que resgatou a história da Instituição
que muitos não conheciam e não devia ser esquecido, e abriu para discussão, e o
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Conselheiro Moacir Nazareno Ferreira de Miranda somente pediu a explicação do motivo
de ter ido para o CONSEPE ao invés de ter ido ao CONSUN, e a Presidente do CONSEPE
explicou o que havia no Regimento, e que a pauta era somente a propositura ao CONSUN,
seguindo o que havia no Regimento. Em seguida o Conselheiro Antônio José Figueiredo
Moreira agradeceu ao Prof. Manoel Malheiros Tourinho pela apresentação, resgatando a
memória da Instituição, e que o Sr. Anivaldo Juvenil Vale foi baluarte para a criação, deu
apoio total a propositura. Em seguida o Conselheiro Moacir Nazareno Ferreira de
Miranda parabenizou o Prof. Manoel Malheiros Tourinho pelo resgate histórico, mas
informou que o ex-deputado era de um partido que infelizmente prejudicou a área da
Educação, e a Reforma Trabalhista foi votada assiduamente pelo partido, e enquanto a
UFPA estava revendo alguns títulos desse tipo, que entendiam como equivoco, a UFRA
estava na contramão, e no momento que o Brasil passava, por onda de conservadorismo,
por ele, não daria o título por conta do contexto que estava sendo vivido no País. Em
seguida a Conselheira Ruth Helena Falesi P. Bittencourt discordou do Conselheiro
Moacir Nazareno Ferreira de Miranda sobre a não concessão do título, pois o Sr. Anivaldo
Juvenil Vale, independente do partido, teve papel decisivo na UFRA, o que fez e
continuou fazendo, as Emendas Parlamentares, recuperação de Igarapé-açú, e que montou
Infocentro junto com a Prefeitura, e a palavra foi franqueada a Conselheira Maria de
Nazaré Martins Maciel, que se emocionou muito com o relato, vivenciou a época como
Técnica Administrativa e lembrava da felicidade imensa que tiveram com o evento, foi
emocionante ouvir o relato da pessoa que vivenciou todo o processo, e que sempre iria
existir a história de quem viveu e a que as pessoas contam, lembrou da insegurança que
viviam naquele momento, e a possibilidade de serem encapados pela UFPA, e declarou o
apoio. Em seguida o Sr. Antonio Afonso Granhen Tavares se sentiu contemplado com a
maioria das intervenções, e que era inquestionável a contribuição, independente de
diferenças políticas, mas não poderiam negar que o mesmo teve papel imprescindível, e
defendeu a ida da proposta ao CONSUN. Em seguida o Conselheiro Raimundo Thiago
Lima dos Santos parabenizou o Prof. Manoel Malheiros Tourinho, pois havia
informações que ele nem sabia, e que a contribuição do Sr. Anivaldo Juvenil Vale para o
Campus era notória e inquestionável, e apoiou a proposta de encaminhar ao CONSUN,
concordou com o Sr. Antonio Afonso Granhen Tavares, de que precisavam escrever na
história da Instituição. Em seguida o Prof. Manoel Malheiros Tourinho entendeu que a
polemica de natureza política partidária era natural, mas havia lido um livro que o fez ele
refletir, e se ele fosse extremamente partidário ele recuaria no MEC, mas ele foi para a
segunda alternativa, no Brasil o exercício da política partidária ainda estava muito
imaturo, e entendia que deveriam minimizar, teriam que nesse caso isolar, e não ir para
resistência, e propôs reconhecimento a um homem que resgatou o sonho de 50 anos,
agradeceu as falas. A pauta foi para votação, sendo aprovada por unanimidade. Em
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seguida foi iniciada a pauta “o que ocorrer”, e o Conselheiro Gabriel Jerônimo Barros de
Oliveira relembrou a situação do Campus de Tomé-açu que ainda estava se deslocando
para Belém nos dias das reuniões, e pediu celeridade para a aquisição dos equipamentos,
e a Presidente do CONSEPE respondeu que estavam com o processo para resolver o
problema na videoconferência no Campus, pois era o desejo da Gestão. Nada mais
havendo a tratar, a Presidente em exercício do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
Profª Janae Gonçalves, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião, e eu, Bruna
Fernanda Santana Couto, Secretária dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que
depois de lida, será submetida a votação pelos membros presentes na reunião
subsequente.

