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Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no
Auditório do Pavilhão de aulas da UFRA, teve início a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho
de Ensino Pesquisa e Extensão, tendo como pautas: I) Submissão dos perfis de vagas da carreira
de magistério superior para abertura de concurso público. Estiveram presentes os Docentes:
Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
Profª. Janae Gonçalves, Vice-reitora; Prof. Eduardo do Valle Lima, Pró-reitor de Extensão;
Profª. Ruth Helena Falesi P. Bittencourt, Pró-reitora de Ensino; Prof. Cândido Ferreira de
Oliveira Neto, Pró-reitor adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico; Profª. Iris
Lettiere do Socorro Santos da Silva, Pró-reitora de Assuntos Estudantis; Profª. Silvana Rossy de
Brito, Pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Prof. Rodrigo Otávio
Rodrigues de Melo Souza, Diretor do Instituto de Ciências Agrárias; Prof. Israel Hidenburgo
Aniceto Cintra, Diretor do ISARH; Prof. Raimundo Nelson Souza da silva, Diretor do ISPA;
Prof. Pedro Silvestre da Silva Campos, Diretor do ICIBE; Profª. Ticiane Lima dos Santos,
Diretora do Câmpus de Tomé-açú; Prof. Joaquim Alves de Lima Junior, Vice-diretor do
Câmpus de Capanema; Prof. César Augusto Tenório de Lima, Diretor do Câmpus de
Paragominas; Prof. Raimundo Thiago Lima da Silva, Diretor do Câmpus Capitão Poço; Prof.
Luis Renan Sampaio Oliveira, Diretor do Câmpus de Parauapebas; Profª. Débora Mara C.
Oliveira, Coordenadora de Medicina Veterinária do Câmpus Belém; Prof. Kedson Raul de
Souza Lima, coordenador do Curso de Zootecnia do Câmpus Belém; Prof. João Almiro C.
Soares, coordenador do curso de Engenharia Cartográfica e Agrimensura do Câmpus Belém;
Prof. Nuno Filipe Alves Correia de Melo, coordenador do curso de Pós-graduação em
Aquicultura e Recursos aquáticos Tropicais do Câmpus Belém; Prof. Igor Guerreiro Hamoy,
coordenador do curso de Pós-graduação em Aquicultura e Recursos aquáticos Tropicais do
Câmpus Belém; Prof. Wanderson Cunha Pereira, coordenador do curso de graduação em
Agronomia do Câmpus de Capitão Poço; Prof. Carlos Jean Ferreira de Quadros, coordenador do
curso de Licenciatura em Computação do Câmpus de Capitão Poço; Prof. Paulo Robson
Campelo Malcher, coordenador do curso de graduação em Sistemas de Informação do Câmpus
de Capitão Poço; Prof. Gládis de Oliveira Jucoski, Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia Florestal do Câmpus de Parauapebas; Prof. Perlon Maia dos Santos, Coordenador
do Curso de graduação em Zootecnia do Câmpus de Parauapebas; Profª. Claudete Rosa da Silva,
Coordenadora do Curso de graduação de Agronomia do Câmpus de Parauapebas; Prof. Lourival
dias campos Coordenador do Curso de licenciatura em Biologia do Câmpus de Capanema; Prof.
Pedro Daniel de Oliveira, Coordenador do Curso de Graduação em Agronomia do Câmpus de
Capanema; Prof. Luis Fernando da Silva Rodrigues, subcoordenador do Curso de Bacharelado
em Biologia do Câmpus de Capanema Prof. David Costa Côrrea Silva, subcoordenador do curso
de Graduação em Administração do Câmpus de Paragominas; Prof. André Fellipe Ribeiro de
Almeida, subcoordenador do curso de Graduação em Agronomia do Câmpus de Paragominas;
Profª Danielle Silva Pinto, coordenadora do curso de Graduação em Engenharia Florestal do
Câmpus de Paragominas; Profª. Alessandra Epifanio Rodrigues; Prof. Marcus de Barros Braga,
coordenador do curso de Graduação em Sistemas de Informação do Câmpus de Paragominas;
Prof. Marcus de Barros Braga, coordenador do Curso de Sistemas de Informação do Câmpus de
Paragominas; Prof Gildenilson Mendes Soares, subcoordenador do Curso de Licenciatura em
Biologia do Câmpus de Tomé-açú; Prof. Márcio Cardoso Soares, coordenador do curso de
Graduação em Ciências Contábeis do Câmpus de Tomé-açú; Prof. Margnum Antonio Penariol
da Silva, coordenador do curso de Graduação em Engenharia Agrícola do Câmpus de Tomé-açú.
Os Técnico-Administrativos: Sra. Luma Barbalho Pontes; Sra. Wilza da Silveira Pinto; Sr.
Francisco José Alves Barros Firmino, Câmpus de Parauapebas; Sr. Almir Lima do Mar,
Paragominas; Sra. Regiane de Cássia Gomes Tembra, Paragominas; sra. Jéssica Amaral
Bittencourt, Câmpus de Tomé-açú; Cássio Rafael Costa dos Santos, Câmpus de Capitão Poço;

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
CONSELHOS SUPERIORES
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSEPE
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2019
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Sr. Marcelo Eduardo Silva da Silva, Câmpus de Capanema; Sr. Natã Britto da Silva Azevedo,
Câmpus de Capanema; Os Discentes: Douglas Moacyr Moura de Freitas, suplente Belém; Júlia
Louise Paixão, suplente Belém; Luan Lucas Baia, suplente Belém; Marcos Martins dos Passos,
suplente Belém; Vitória Cunha Martins, suplente de Belém; Cláudia Siqueira Caldas,
Parauapebas; Raqueline da silva sousa, Parauapebas; André Braga da Costa, Tomé-açú; Lory
Stefanny de Jesus Andrade, Paragominas; Daniele Aguiar da Silva, Paragominas; Raiane Lisboa
Rocha, Paragominas; Madson Johnston Souza Silva, Paragomias; Gabriel Jrônimo dos Passos
Monteiro, suplente de Paragominas; Eledilton Rocha Lopes, Câmpus de Capanema; Márcia
Letícia Monteiro Gomes, Câmpus de Capanema; Mauro de Oliveira Menezes Filho, Câmpus de
Capanema ; Antônio Eloi da Conceição Neto, Câmpus de Capanema; Isabela de Campos Freire,
Capanema; Maria Elisangela de Sousa Freitas, Capanema; Alana Letícia Souza Souza, suplente
do Câmpus de Capanema; Luan Cleylton Ramos da Silva, suplente do Câmpus de Capanema;
Milton Garcia Costa, Câmpus de Capitão Poço; Washington Duarte Silva da Silva, Câmpus de
Capitão Poço; Rayane de Castro Nunes, Câmpus de Capitão Poço; Luiz Carlos Pantoja Chuva
de Abreu, Câmpus de Capitão Poço; Raimunda Samilis Brito Farias, Câmpus de Capitão Poço;
Yuri Carreira Matias, suplente do Campus de Capitão Poço; Aline Gama de Oliveira, suplente
do Campus de Capitão Poço. Os Convidados: Profª. Ana Silvia Sardinha Ribeiro, pró-reitora
adjunta de Ensino; Sr, Fernando Barbosa, câmpus de Parauapebas; Profª Rosana Maria do
Nascimento Luz, Vice-diretora do Câmpus de Parauapebas; Profª Maria Cristina Manno, Vicediretora do ISPA; Walber Vaz da Graça; Lucas Eduardo Batista Côrrea; Gildenilson Mendes
Duarte; Mário Antônio R. Rodrigues; Advogada Tatiane Alves, representando a sra. Marília
Nunes Rodrigues; Rafaela Cabral S. da Trindade; Michael Douglas da Silva Barros, discente
Tomé açú. Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, iniciou a reunião e franqueou a palavra à Conselheira Silvana Rossy de Brito, que
explicou que a discussão seria apenas sobre as vagas propostas por todos os campi, e não seriam
discutidos os pedidos de remoção, e retomou ao início das discussões de levantamento de vagas
com os Diretores de Institutos e Campi, de que após sequência de reuniões foi consolidado em
tabela prévia, acrescentou a importância de verificarem a conjuntura nacional, e que acreditava
na importância do planejamento, prosseguiu explicando que a partir das reuniões com os
gestores aplicaram critérios técnicos para disponibilização das vagas, verificando o parecer
técnico das unidades que subsidiavam os Conselhos, e que um dos critérios era respeitar que os
professores teriam que ter pelo menos oito horas de disciplina obrigatória, pois a vaga que iria
ser aberta não poderia prejudicar os docentes que já faziam parte do quadro, e o Presidente do
CONSEPE complementou que não somente um único critério, mas um conjunto, e explicou que
a legislação estabelecia parâmetros de oito horas mínimas anuais, mas se fosse sempre feito pelo
mínimo, o indicador da RAP cairia, e franqueou a palavra à Conselheira Ruth Helena Falesi P.
Bittencourt para apresentar vaga por vaga, para discussão e veredito do plenário. Antes da ruth
iniciar a apresentação, o Conselheiro Kedson Raul de Souza Lima parabenizou a Conselheira
Silvana Rossy de Brito, mas explicou que entendia que estava sendo feito pela ótica da gestão, e
dessa forma fugiria da ideia de discussão ampla, e gerava insegurança administrativa, e o
Presidente do CONSEPE respondeu que estava tendo uma explicação da gestão quanto aos
critérios adotados, porém somente seria aprovado se o Conselho concordasse, pois os pareceres
poderiam ser refutados, e a pauta foi ao Conselho para debate e deliberação, acrescentou que a
gestão se baseou em indicadores e critérios de conveniência e oportunidade, mas o Conselho era
pleno para tomar sua decisão. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito acrescentou que,
se o dimensionamento docente tivesse avançado, talvez tivessem maior segurança para
aprovação, queria critérios qualitativos, mas sem o dimensionamento docente, se basearam em
critérios quantitativos, e pediu para discutirem na reunião, pois precisavam avançar. Em seguida
a Profª Maria Cristina Manno, Vice-diretora do ISPA, expressou sua opinião de que os critérios
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deveriam ser mais discutidos, e pediu para que as discussões das vagas começassem
primeiramente pelos Campi fora de sede. Em seguida a Conselheira Ruth Helena Falesi P.
Bittencourt tranquilizou os Diretores quanto as oito horas obrigatórias, pois a avaliação da
PROEN e CPPD foram bem similares, e que a preocupação maior era com os docentes que já
eram da casa, pois os mais antigos vinham ao longo do tempo perdendo carga horária,
acrescentou que utilizaram relatório do SIGAA para não prejudicarem os docentes, pois muitos
já tinham carga horária abaixo do mínimo, e que alguns completavam com a Pós-graduação,
informou que existia também os docentes com carga horária excessiva, e analisaram de forma a
não prejudicar os professores que já estavam na UFRA e os que iriam entrar, pois na PROEN
recebia quase todo dia solicitação de abertura de turmas especiais para suprir carga horária de
docente, e concordou em iniciar a discussão pelos Campi fora de sede, e o Presidente do
CONSEPE complementou que fossem decididas as vagas no momentos, e depois poderiam dar
“ad referendum” se fosse necessário, ou marcaria outra extraordinária. Em seguida o
Conselheiro Paulo Robson Campelo Malcher questionou se levaram em consideração os cursos
que ainda estavam em consolidação, e a Conselheira Ruth Helena Falesi P. Bittencourt
respondeu que consideraram sim, e em seguida iniciou a apresentação das vagas pelo Câmpus
de Capitão Poço: Iniciou pela vaga “Banco de Dados e Desenvolvimento de Sistemas”: explicou
que o parecer da PROEN e CPPD foram favoráveis, e o Conselheiro Raimundo Thiago Lima da
Silva salientou que o Câmpus de Capitão Poço obedeceu fielmente ao critério de carga horaria
mínima de oito horas, e que tinham disciplinas eletivas para complementar a carga, a vaga
entrou em votação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida, com pareceres favoráveis da
PROEN e CPPD, foram aprovadas por unanimidades as vagas: “Produção Animal e
Processamento Agropecuário”; ‘Saúde: Fisiologia, Morfologia”, “Microbiologia e
Parasitologia”; “Gestão, desenvolvimento e Computação”. Em seguida iniciou as vagas de
Tomé-açú, explicou que não havia parecer da CPPD, e a Profª Maria Cristina Manno, Vicediretora do ISPA, explicou que, quando houve reunião da CPPD, ainda não tinham enviado as
vagas, sobre Tomé-açu e Paragominas, e a Conselheira Ruth Helena Falesi P. Bittencourt
explicou que conseguiram fazer contato com Diretores de Paragominas e Tomé-açú, por isso
fizeram análise das vagas, iniciou pela três Engenharias Agrícolas, entenderam que não havia
carga horária suficiente para abrir as três vagas, e sugeriu agregar a três e a dois em uma única
vaga, para não prejudicar os docentes quanto a carga horária, e o Conselheiro Márcio Cardoso
Soares explicou que não teria como fazer a junção por conta do perfil das vagas, e acrescentou
que estavam fazendo a atualização do PPC do curso, e a Conselheira Ruth Helena Falesi P.
Bittencourt respondeu que não tinha essa informação sobre o PPC, e que entendia ser um risco
aprovar vaga para uma disciplina que não existia formalmente na Instituição, por isso a
importância da decisão colegiada, e o Presidente do CONSEPE complementou que os
Conselheiros deveriam estar cientes do comprometimento que estavam assumindo, se por acaso
a vaga fosse aprovada e o PPC não. Em seguida o Conselheiro João Almiro C. Soares informou
que estava acompanhando a evolução do PPC e a equipe estava fazendo um ótimo trabalho, e
por isso precisariam da vaga, e a PROEN manteve a sugestão da junção das vagas, propôs
readequação e abertura de somente uma. Em seguida a Conselheira Ticiane Lima dos Santos
reforçou que o PPC estava sendo trabalhado. Após ampla discussão a PROEN alterou o parecer
para favorável para as vagas Engenharias dois e três, condicionado a aprovação do novo PPC do
curso, a proposta foi para votação e foi aprovada por unanimidade. Sobre a vaga de Engenharia
Agrícola I, após ampla discussão, houve proposta para retirada de pauta para analisar melhor,
entrou em votação e a retirada foi aprovada por unanimidade. Em seguida, com pareceres
favoráveis, foram aprovadas por unanimidade as seguintes vagas de Tomé-açú: “Microbiologia”;
“Biologia II”; “Geociência”; “Estudos Literários”; “Letras/Libras”; “Contabilidade Pública”.
Em seguida iniciaram a discussão da vaga de “Administração” do Câmpus de Tomé-açú, e a
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Conselheira Ruth Helena Falesi P. Bittencourt deu parecer da PROEN desfavorável, pois ficou
preocupada com o retorno do professor efetivo que estava afastado, de não ter carga horária
suficiente caso fosse aberta a vaga. Em seguida o Conselheiro Kedson Raul de Souza Lima se
posicionou de que a gestão estava correta em analisar a carga horária, porém não poderiam
esquecer que eram formadores de profissionais, e precisavam analisar qualitativamente e não
somente quantitativamente, a vaga foi para votação, e foi aprovada a retirada de pauta para
apreciação. Em seguida iniciou a discussão das vagas do Câmpus de Parauapebas: as vagas de
“Engenharia de Produção V”, “Engenharia de Produção II”, “Economia” e “Letras/Libras”,
todas tiveram pareceres favoráveis, tanto da PROEN quanto da CPPD, entraram e votação e
foram aprovadas por unanimidade. Em seguida iniciou a discussão das vagas do Câmpus de
Paragominas: as vagas de “Contabilidade Geral e Empresarial”, “Contabilidade Pública e
Tributária I”, “Análise Gerencial e de Capitais”, “Nutrição Animal e Produção de Não
Ruminantes”, todas tiveram parecer favorável, entraram em votação, e foram aprovadas por
unanimidade. Não houveram vagas do Câmpus de Capanema. Em seguida foi iniciada as vagas
do ICA, a primeira foi a vaga de “Melhoramento Florestal”, e a PROEN não recomendou
abertura por conta da carga horária, mas a CPPD foi a favor, em seguida o Conselheiro Rodrigo
Otávio Rodrigues de Melo Souza, explicou que era área estratégica para o Curso de Engenharia
Florestal, e que estava ciente que teria que complementar a carga horária por disciplina eletiva,
e a Profª Ana Silvia Sardinha Ribeiro, pró-reitora de Ensino, registrou a preocupação de um
semestre inteiro somente com carga eletiva, e o Presidente do CONSEPE reforçou que havia
vulnerabilidade em contratar professor para uma única disciplina. Em seguida o Conselheiro
Kedson Raul de Souza Lima fez reflexão sobre a necessidade da disciplina para o curso, para a
formação do aluno, e o Conselheiro Rodrigo Otávio Rodrigues de Melo Souza, reforçou a
importância da aprovação, e a Profª Ana Silvia Sardinha Ribeiro, pró-reitora de Ensino,
esclareceu que não era contra disciplinas eletivas, mas se preocupava com a carga horária do
docente, mas a decisão seria do Conselho, e o Presidente do CONSEPE acrescentou que no
passado foram tomadas decisões erradas nos Conselhos e teriam que corrigir, e era necessária a
consciência do risco que todos estariam assumindo, e acrescentou que a ideia da disciplina
eletiva era a diferenciação do profissional, e não tornar obrigatória por falta de escolha. Após
discussão a vaga entrou em regime de votação, tendo treze votos contrários e treze favoráveis, e
o voto de minerva do Presidente do CONSEPE acompanhou o parecer da PROEN, desfavorável
a abertura. Em seguida foi iniciada a discussão da vaga de “Engenharia Rural”, que teve
pareceres da PROEN e CPPD favoráveis, entrou em regime de votação, e foi aprovada por
unanimidade. Em seguida foi iniciada as vagas do ISPA, e a Conselheira Ruth Helena Falesi P.
Bittencourt informou que o parecer da CPPD foi favorável a todas as vagas, e a PROEN
também, em seguida a Profª Maria Cristina Manno, Vice-diretora do ISPA, solicitou
pronunciamento dos Diretores de Parauapebas e Paragominas, quanto as remoções das vagas
que estariam condicionadas, e o Conselheiro Luis Renan Sampaio Oliveira explicou que a
decisão não era do Diretor, pois não poderiam passar por cima do Colegiado, e explicou que
cederam uma vaga para o ISPA e outra vaga para o ISARH, desde que a vaga do concurso fosse
para Parauapebas para abertura de concurso. Em seguida o Conselheiro César Augusto Tenório
de Lima explicou que a remoção iria acontecer quando o ISPA disponibilizasse a vaga, igual a
Parauapebas. Em seguida o Presidente do CONSEPE explicou que deveria ser colocada a
diferença entre as situações, e que desde o início estava sendo feito julgamento caso a caso, e
que em momento algum a PROEN sugeriu excluir a disciplina, explicou também que as
decisões que estavam sendo tomadas para determinadas situações, eram isoladas, e que ficou
claro que não iriam abrir vagas com carga horária inferior a oito horas, e solicitou que fosse
colocado em ata a responsabilidade, pois quando o TCU questionasse, não iria se
responsabilizar pela decisão. Em seguida foi iniciada a votação das vagas: “Química e
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Bioquímica de Alimentos”; “Conservação de Alimentos”; “Ciência e Tecnologia de Matérias
Primas Alimentícias de Origem Animal”; “Microbiologia” e “Tecnologia de Produtos de
Origem Animal”. Todas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi iniciada as vagas
do ISARH, e a Conselheira Ruth Helena Falesi P. Bittencourt explicou que os pareceres da
CPPD e PROEN foram favoráveis para as disciplinas: “Zoologia I”; “Zoologia II”; “Biologia
das Algas”; “Biologia Computacional”; “Biotecnologia Aplica” e “Química”, entraram em
votação e foram aprovadas por unanimidade. Em seguida explicou que a vaga de “Ecologia”
teve parecer favorável da CPPD, mas a PROEN não recomendou a abertura, pois verificou
situação da carga horária mínima, trazendo prejuízo aos docentes que já pertenciam ao quadro, e
o Conselheiro Israel Hidenburgo Aniceto Cintra explicou que a disciplina era específica, e os
outros professores eram de Ecologia Geral, e também os professores que eram do quadro não
tinham competência para administrar essa disciplina, e diante do exposto a PROEN alterou o
parecer para favorável, considerando que havia carga horária mínima, a vaga entrou em votação
e foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi iniciada as vagas do ICIBE, iniciando pelas
disciplinas: “Educação 1, 2, 3, 4, 5, 6”, explicou que a PROEN foi favorável a todas, mas a
CPPD sugeriu reavaliação da composição das disciplinas das áreas 1, 2, 3 e 4, visando viabilizar
as três vagas, e a Conselheira Ruth Helena Falesi P. Bittencourt explicou que não sabia se era
necessária nova análise da CPPD, mas garantiu que não haveria prejuízo, as vagas entraram em
votação e foram aprovadas por unanimidade. Em seguida a Conselheira Ruth Helena Falesi P.
Bittencourt iniciou a vaga de “Estradas”, explicou que não tinha carga horária suficiente para
justificar a abertura da vaga, e que a CPPD não havia avaliado, e a abertura causaria prejuízo a
quatro docentes. Em seguida o Conselheiro João Almiro C. Soares explicou que a vaga era de
novo curso que não tinha professores, pois os que atuavam na matéria eram voluntários do
exército brasileiro, e a disciplina estava no PPC do curso, e Conselheiro Pedro Silvestre da Silva
Campos complementou que a vaga era estratégica para a área de Engenharia Cartográfica e
Agrimensura, e pediu sensibilidade de todos. Em seguida o Presidente do CONSEPE explicou
que as vagas pertenciam à Universidade, e que a PROEN havia explicado que não tinha carga
horária mínima, e além disso, tiraria carga horária de outros professores que ministravam a
matéria para complementar sua carga horária. A palavra foi franqueada ao Conselheiro João
Almiro C. Soares que sugeriu nova avaliação da vaga, incluindo outras disciplinas, e todos
concordaram com a retirada para reavaliação. Em seguida a Conselheira Ruth Helena Falesi P.
Bittencourt iniciou a vaga de “Geodésia”, que teve parecer desfavorável da CPPD, por conta da
carga horária, e a PROEN também deu parecer desfavorável por conta da carga horária, e em
seguida o Conselheiro João Almiro C. Soares explicou a dificuldade de encontrar professor da
área, e após discussão, solicitou retirada de pauta, que foi para votação, sendo retirada por
dezoito votos a favor, cinco contrários, com três abstenções. Em seguida a Conselheira Ruth
Helena Falesi P. Bittencourt iniciou a vaga de “Energias Renováveis”, explicando que a
PROEN deu parecer desfavorável por conta da carga horária, e que a CPPD não havia avaliado.
Em seguida o Conselheiro Pedro Silvestre da Silva Campos explicou que a vaga era
recomendação do MEC, para ter Engenheiro específico para a área, e o Presidente do
CONSEPE respondeu que o MEC recomendava o professor, mas eles não poderiam contratar a
qualquer custo, por conta da CGU. Após discussão foi unânime a retirada de pauta para
reavaliação. Em seguida a Conselheira Ruth Helena Falesi P. Bittencourt iniciou a vaga de
Matemática/Estatística, e explicou que a PROEN recomendava, mas deveriam ter cuidado para
não atingir carga horária de alguns professores. Em seguida a vaga foi aprovada por
unanimidade. Para finalizar foi iniciada a discussão da vaga de Matemática/Física, a PROEN
informou que o parecer era desfavorável considerando a carga horária dos docentes, e a CPPD
sugeriu abertura para suprir vacância, e a Profª Maria Cristina Manno, Vice-diretora do ISPA,
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explicou que a vaga iria atender aos cursos novos. Em seguida a Conselheira Silvana
Rossy de Brito fez proposta de alteração no perfil do docente, retirando formação em
Engenharia, e deixando somente “Graduação em Matemática ou Física”, após discussão,
a vaga foi aprovada por maioria presente, com a alteração sugerida pela Conselheira
Silvana Rossy de Brito. 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, Secretária
dos Conselhos Superiores, lavrei a presente Ata, que depois de lida, será submetida a
votação pelos membros presentes na reunião subsequente.

