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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 734 / 2021 - IFCH (11.38) 
 
Nº do Protocolo: 23073.011233/2021-12

Belém-PA, 14 de abril de 2021.

[RETIFICAÇÃO] ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
HUMANAS REALIZADA EM 28/01/2021

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, por videoconferência realizada por meio
do link: https://meet.google.com/ijt-uqtj-mos, iniciou-se a reunião extraordinária da Congregação do IFCH sob a
Presidência do Diretor-Geral do Instituto - Prof. Dr. Fernando Arthur de Freitas Neves. PRESENTES OS
CONGREGADOS: Diretora da Faculdade de Ciências Sociais, Marise Morbach; Diretor da Faculdade de Filosofia - FAFIL,
Prof. Damião Bezerra Oliveira; o Diretor da Faculdade de Psicologia, Prof. Cézar Romeu Quaresma; o Diretor da
Faculdade de Geografia - FGC, Prof. Márcio Douglas Brito Amaral; o Diretor da Faculdade de História - FAHIS, Prof.
Márcio Couto Henrique; a Coordenadora do PPG em Antropologia, Katiane Silva; a Coordenadora do PPG em Segurança
Pública, Prof.ª Silvia Almeida; o vice-coordenador do PPG em Segurança Pública; o Prof. José Gracildo de Carvalho
Junior; a Coordenadora do PPG em Ciência Política, Prof. Eugênia Cabral; o Coordenador do PPG em História, Prof.
Rafael Chambouleyron; O Coordenador do PPG em Geografia, Prof. João Nahum; Os Representantes Docentes: Prof.
Eder Mileno - FGC; Prof.ª Andréa Chaves - PGSA; Prof. Bruno Rubiatti - PPGCP; Prof.ª Maria Dolores Silva - FACS; Prof.
Mauro Coelho - FAHIS; Profª. Daiana Travassos Alves - PPGA; Prof. José Maia Bezerra Neto - PPHIS; Prof.ª Jovelina
Ramos - PPGFIL; a Representante Docente do IFCH no CONSEPE, Prof. Jane Felipe Beltrão; A técnica, representante
da Secretaria Executiva, Ingrid Domingues; Os representantes técnicos: Ana Cristina Trindade; Bruno Benitez; Jucianny
Lima; Luis Carlos Junior; o representante discente: Luiz Araújo - PPGSP; AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Diretor-Adjunto
do IFCH, Prof. Giovane Mota; A Coordenadora de Planejamento, Gestão e avaliação, Ana Lúcia Tavares; Os
representantes docentes: Prof. Edson Ramos - PPGSP; Prof. Sérgio Nunes - FAFIL; Profª. Maria Lúcia Chaves - PPGP; a
Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia, Profª Edila Moura; o representante
discente: Robson Luiz Costa Santos - PPGEO; AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS: o Coordenador do PPG em
Psicologia, Prof. Paulo de Tarso Oliveira; o Coordenador do PPGFIL, Prof. Pedro Paulo Coroa; Os Representantes
Docentes: Prof. Thiago Dias Costa - FAPSI; Os representantes técnicos: Antônio Carlos Villas, Clotilde Santana, Fabíola
E. Santo, , Maria Augusta Trindade, Norberto Marques; Os Representantes Discentes: Eduardo Protázio Filgueiras -
CAHIS; Gabriel Braga - CACS; Os Representantes Discentes: Daniel Castro Silva - CAPSI; Ana Paula Neves - CAGE;
Daniel Sombra - PPGEO; Mariana Cruz - PPGCP; Adrian Barbosa - PPGSA; Sérgio Trindade - PPGSP; José Pereira Filho
- PPGFIL; Vitória Reis - PPGP; Lívia Maia - PPHIST; Leonardo Cruz - FACS. Constatada a viabilidade do acesso online, o
Senhor Presidente iniciou a reunião seguindo a ordem encaminhada na pauta: APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 10/12/2020 ENCAMINHADA VIA SIPAC; 2. COMUNICAÇÕES: 2.1. A Profª. Jane Beltrão pede o
registro de seu descontentamento sobre nota emitida acerca do ENEM pelo Prof. Fernando Arthur. Em resposta, o Prof.
Fernando Arthur esclarece que a nota redigida não foi vinculada à Direção do Instituto de Filosofia de Ciências Humanas,
tratando-se de livre manifestação de seu intelecto pessoal; 2.2. A Profª. Jovelina Ramos comunica a realização de evento
pela PPGFIL em conjunto com a FAFIL em memória de Benedito Nunes que ocorrerá em 26.02.2021; 2.3. A Profª. Silvia
Almeida comunica nova representação discente do PPGSP a ser composta por Larissa e Luiz Vitor 3. PROPOSIÇÕES:
3.1. A Secretaria Executiva solicita a inclusão de análise na minuta do Regimento Eleitoral para eleição de representante
do Instituto junto ao CONSEPE; 3.2. A Secretaria Executiva solicita a inclusão do Projeto de Pesquisa intitulado "Lobby e
Políticas Públicas Regulatórias", coordenado pela Profa. Eugênia Rosa Cabral, a ser executado no período de 01 de
agosto de 2020 a 31 de julho de 2022, com relatoria pela Profª. Maria Lúcia Chaves. 3.3. A Secretaria executiva solicita a
inclusão do pedido de aprovação do Laboratório de Arqueologia pelo PPGA; 3.4. O Prof. Cezar Quaresma propõe a
convalidação da aprovação em estágio probatório dos docentes Hevellyn Ciely Da Silva Correa, Patrícia Do Socorro
Magalhaes Franco Do Espirito Santo, Carla De Cássia Carvalho Casado, Breno Ferreira Pena e da servidora técnica
Paula Danielle Palheta Carvalho; 3.5. O Prof. Eder de Paula solicita a exclusão do ponto de pauta 4.10. referente ao
relatório do projeto de pesquisa do Prof. Alan Nunes, que teria sido executado em outra unidade. A Profª. Jane Beltrão
pede a fala para informar que a aprovação do relatório em questão é importante para que o novo projeto seja apreciado e
aprovado pelo IFCH; 4. ORDEM DO DIA: 4.1: PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR ASSOCIADO
lll PARA PROFESSOR ASSOCIADO lV. INTERESSADO (a): PROFª DENISE CARDOSO - FACS: A Banca de Avaliação
de Desempenho composta pelos professores Edila Arnaud Ferreira Moura (Presidente); Adelma Pimentel, e Leila Mourão
Miranda exarou PARECER FAVORÁVEL após analisar a documentação encaminhada para avaliação pelos seguintes
motivos, conforme parecer: "O parecer da Banca de avaliação de desempenho do Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas (IFCH), constituída pelas professoras doutoras Edila Arnaud Ferreira Moura (Presidente); Adelma Pimentel, e
Leila Mourão Miranda, trata do pedido de Progressão Funcional da Professora Dra DENISE MACHADO CARDOSO
Professora Associada III, lotado na Faculdade de Ciências Sociais -FACS do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas,
por Interstício, para o Nível IV da Classe Associado. O presente processo no que diz respeito à documentação, está
instruído conforme estabelece a Resolução no 4644 de 24 de março de 2015 do CONSEPE, em seu artigo 10o§ 1o e 2o
nele constam a solicitação de Progressão Funcional da referida professora, o Relatório de Atividades Docente, elaborado
conforme o modelo da CPPD, devidamente comprovado e o Currículo Vitae, no modelo Lattes anexado ao processo.
Analisando o Relatório do docente, tendo por base os critérios de avaliação, que constam do artigo 13o, incisos I e II da
referida Resolução podemos constatar que ela exerceu as atividades de ensino na graduação e na pós-graduação,
coordenou projetos e atividade de Pesquisa e Extensão. Participou de Bancas de qualificação e Defesa de Trabalhos de
Conclusão de Graduação, Mestrado e Doutorado. Atuou também em outras bancas, comissões acadêmicas e
administrativas e exerceu a Coordenação do Laboratório de Antropologia. A docente publicou livros, capítulos de livros e
artigos relativos a estas e outras atividades acadêmicas, com ISBN e Qualis CAPES, o que demostra seu empenho e
dedicação no período indicado neste seu relatório, relativo ao período do interstício avaliado. No que diz respeito às
exigências do artigo 12, inciso IV, no qual é requerido que o docente, para efeito de progressão de nível é necessário que
alcance uma pontuação mínima de cento e vinte pontos (120). Sua pontuação total chegou a 1.148 (hum mil cento e
quarenta e oito) pontos, o que demostra sua alta produtividade no biênio. Considerando o exposto, a Comissão é de
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parecer favorável à Progressão Funcional do supracitado docente solicitante. Considerando o exposto a referida Banca de
Avaliação é de parecer favorável à aprovação da progressão da docente Denise Machado Cardoso, pois a mesma,
cumpriu todas as exigências legais e formais da referida Resolução do CONSEP, comprovadas em seu relatório e nos
documentos comprovatórios, em anexo, e na apresentação de cópia de seu curriculum Lattes.". Em votação, O PARECER
DA BANCA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO POR UNANIMIDADE. 4.2.
PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR ASSOCIADO III PARA PROFESSOR ASSOCIADO lV.
INTERESSADO (a): PROF. JANARI DA SILVA PEDROSO - FAPSI: A Banca de Avaliação de Desempenho composta
pelos professores Edila Arnaud Ferreira Moura (Presidente); Adelma Pimentel, e Leila Mourão Miranda exarou PARECER
FAVORÁVEL após analisar a documentação encaminhada para avaliação pelos seguintes motivos, conforme parecer: "O
parecer da Banca de avaliação de desempenho do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), constituída pelas
professoras doutoras Edila Arnaud Ferreira Moura (Presidente); Adelma Pimentel, e Leila Mourão Miranda, trata do pedido
de Progressão Funcional do Professor DR. JANARI DA SILVA PEDROSO Professor Associado III, lotado na Faculdade de
Psicologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, por Interstício, para o Nível IV da Classe Associado. Conforme a
portaria 491/2018, o solicitante realizou o período de interstício de Associado III entre 02/08/2017 a 02/08/2019, cujas
atividades desenvolvidas estão anexas. O presente processo no que diz respeito à documentação, está instruído
conforme estabelece a Resolução no 4644 de 24 de março de 2015 do CONSEPE, em seu artigo 10o§ 1o e 2o nele
constam a solicitação de Progressão Funcional do referido professor, o Relatório de Atividades Docente, elaborado
conforme o modelo da CPPD, devidamente comprovado e o Currículo Vitae, no modelo Lattes anexado ao processo.
Analisando o Relatório do docente, tendo por base os critérios de avaliação, que constam do artigo 13o, incisos I e II da
referida Resolução podemos constatar que ele exerceu as atividades de ensino na graduação e na pós-graduação,
orientação de mestrado, pesquisa, extensão, publicação de livros e capítulos de livros além de artigos Qualis nacional e
internacional. Anexa a Tabela de Pontuação do IFCH com a referida pontuação. No que diz respeito às exigências do
artigo 12, inciso IV, no qual é requerido que o docente, para efeito de progressão de nível é necessário que alcance uma
pontuação mínima de cento e vinte pontos (120). Conforme análise do Relatório apresentado, com as devidas
comprovações, constatamos que o referido docente atingiu um total de setecentos e vinte e oito (728) pontos.
Considerando o exposto, a Comissão é de parecer favorável à Progressão Funcional do supracitado docente solicitante.".
Em votação, O PARECER DA BANCA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO
POR UNANIMIDADE. 4.3. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR ADJUNTO IV PARA
PROFESSOR ASSOCIADO I. INTERESSADO (A): PROF. NEZILDA CAMPOS - FACS: A presidente da Comissão
avaliadora informa através da servidora Jucianny Lima que o processo segue em exame pela Comissão de Avaliação; 4.4.
PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR ADJUNTO IV PARA PROFESSOR ASSOCIADO I.
INTERESSADO (A): PROF. MÁRCIO DOUGLAS AMARAL - FGC: A Banca de Avaliação de Desempenho composta
pelos professores Edila Arnaud Ferreira Moura (Presidente); Adelma Pimentel, e Leila Mourão Miranda exarou PARECER
FAVORÁVEL após analisar a documentação encaminhada para avaliação pelos seguintes motivos, conforme parecer: "O
parecer da Banca de avaliação de desempenho do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), constituída pelas
professoras doutoras Edila Arnaud Ferreira Moura (Presidente); Adelma Pimentel, e Leila Mourão Miranda, trata do pedido
de Progressão Funcional do Professor Doutor MARCIO DOUGLAS BRITO AMARAL, Professor Adjunto IV, lotado na
Faculdade de Geografia e Cartografia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, por Interstício, para o Nível I da
Classe Associado. Conforme a portaria 201/2019, o solicitante realizou o período de interstício de Adjunto IV no período
de 16/11/2018 a 11/06/2020. O presente processo no que diz respeito à documentação, está instruído conforme
estabelece a Resolução no 4644 de 24 de março de 2015 do CONSEPE, em seu artigo 10o§ 1o e 2o nele constam a
solicitação de Progressão Funcional do referido professor, o Relatório de Atividades Docente, elaborado conforme o
modelo da CPPD, devidamente comprovado e o Currículo Vitae, no modelo Lattes anexado ao processo. Analisando o
Relatório do docente, tendo por base os critérios de avaliação, que constam do artigo 13o, incisos I e II da referida
Resolução podemos constatar que ele exerceu as atividades de ensino na graduação e na pós-graduação, orientação de
mestrado, pesquisa e publicação de capitulo e artigos Qualis entre outras atividades que estão discriminadas segundo a
Tabela de Pontuação do IFCH. No que diz respeito às exigências do artigo 12, inciso III, para efeito de progressão para a
categoria de associado é necessário que o docente alcance uma pontuação mínima de cem (100) e comprove a
conclusão do doutorado. Conforme análise do Relatório apresentado, com as devidas comprovações, constatamos que o
referido docente atingiu um total de novecentos e noventa pontos (990). Considerando o exposto, a Comissão é de
parecer favorável à Progressão Funcional do supracitado docente solicitante.". Em votação, O PARECER DA BANCA DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO POR UNANIMIDADE; 4.5. PEDIDO DE
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR ASSOCIADO II PARA PROFESSOR ASSOCIADO III. INTERESSADO
(A): PROF. TÂNIA GUIMARÃES RIBEIRO - FACS: A Banca de Avaliação de Desempenho composta pelos professores
Edila Arnaud Ferreira Moura (Presidente); Adelma Pimentel, e Leila Mourão Miranda exarou PARECER FAVORÁVEL
após analisar a documentação encaminhada para avaliação pelos seguintes motivos, conforme parecer: "O parecer da
Banca de avaliação de desempenho do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), constituída pelas professoras
doutoras Edila Arnaud Ferreira Moura (Presidente); Adelma Pimentel, e Leila Mourão Miranda, trata do pedido de
Progressão Funcional do Professor Dra. TÂNIA GUIMARÃES RIBEIRO Professora Associado II, lotado na Faculdade de
Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, por Interstício, para o Nível III da Classe Associado.
Conforme a portaria 1406/2019, a solicitante realizou o período de interstício de Associado II entre 30 de janeiro de 2019 a
30 de janeiro de 2021, cujas atividades desenvolvidas estão anexas. O presente processo no que diz respeito à
documentação, está instruído conforme estabelece a Resolução no 4644 de 24 de março de 2015 do CONSEPE, em seu
artigo 10o§ 1o e 2o nele constam a solicitação de Progressão Funcional do referido professor, o Relatório de Atividades
Docente, elaborado conforme o modelo da CPPD, devidamente comprovado e o Currículo Vitae, no modelo Lattes
anexado ao processo. Analisando o Relatório do docente, tendo por base os critérios de avaliação, que constam do artigo
13o, incisos I e II da referida Resolução podemos constatar que ele exerceu as atividades de ensino na graduação e na
pós-graduação, orientação de mestrado e doutorado, pesquisa, extensão, e publicação de capítulos de livros além de
artigos Qualis. Anexa a Tabela de Pontuação do IFCH com a referida pontuação. No que diz respeito às exigências do
artigo 12, inciso IV, no qual é requerido que o docente, para efeito de progressão de nível é necessário que alcance uma
pontuação mínima de cento e vinte pontos (120). Conforme análise do Relatório apresentado, com as devidas
comprovações, constatamos que a referida docente atingiu um total de quatrocentos e cinquenta e sete (457) pontos.
Considerando o exposto, a Comissão é de parecer favorável à Progressão Funcional do supracitado docente solicitante.".
Em votação, O PARECER DA BANCA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO
POR UNANIMIDADE; 4.6. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PROFESSOR ADJUNTO II PARA
PROFESSOR ADJUNTO III. INTERESSADO (A): PROF. FELIPE FIGUEIREDO DE CAMPOS RIBEIRO - FAPSI: O
processo segue EM DILIGÊNCIA aguardando retorno do interessado. 4.7. HOMOLOGAÇÃO DA APROVAÇÃO AD
REFERENDUM DO PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO "MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS
E INDIVIDUAIS, DESENVOLVIMENTO DE TRILHAS DE APRENDIZAGEM E DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE
TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SANEAGO",
COORDENADO PELO PROF. THIAGO DIAS COSTA, DA FACULDADE DE PSICOLOGIA, A SER DESENVOLVIDO NO
PERÍODO DE JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2022: O Diretor-Geral do IFCH informou que aprovou "ad referendum"
devido ao tempo exíguo que o processo teria para tramitar em outras instâncias até à emissão da portaria, considerando,
ainda, que o projeto tem recursos próprios para execução de suas atividades. Em votação, O PEDIDO FOI
HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO POR UNANIMIDADE. 4.8. HOMOLOGAÇÃO DA APROVAÇÃO AD
REFERENDUM DO PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO TRABALHADORES E SUAS LUTAS NO SINDICATO
DOS PETROLEIROS DO PARÁ, AMAZONAS, MARANHÃO E AMAPÁ (DÉCADA DE 1960), COORDENADO PELO

Í
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PROF. WILLIAM GAIA FARIAS, A SER DESENVOLVIDO NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 28/02/2022: O Diretor-Geral
do IFCH informou que aprovou "ad referendum" devido ao tempo exíguo que o processo teria para tramitar em outras
instâncias até à emissão da portaria, considerando, ainda, que o projeto tem recursos próprios para execução de suas
atividades. Em votação, O PEDIDO FOI HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO POR UNANIMIDADE; 4.9.
HOMOLOGAÇÃO DA APROVAÇÃO AD REFERENDUM DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "O RIO CAPIM:
REPRODUÇÃO SOCIAL, HERANÇA E PODER (SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX", COORDENADO PELO PROF.
WILLIAM GAIA FARIAS, A SER DESENVOLVIDO NO PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/06/2022: O Diretor-Geral do IFCH
informou que aprovou "ad referendum" devido ao tempo exíguo que o processo teria para tramitar em outras instâncias
até à emissão da portaria, considerando, ainda, que o projeto tem recursos próprios para execução de suas atividades.
Em votação, O PEDIDO FOI HOMOLOGADO PELA CONGREGAÇÃO POR UNANIMIDADE; 4.10. RELATÓRIO FINAL
DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "NEGROS DA TERRA OU NEGROS DA GUINÉ": TRÁFICO, TRABALHO
E RESISTÊNCIA NO GRÃO-PARÁ DO SETECENTOS-PARTE II". PERÍODO DO RELATÓRIO: 01 DE AGOSTO DE
2019 A 31 DE OUTUBRO DE 2020. INTERESSADO (A): PROF. JOSÉ ALVES DE SOUZA JUNIOR - FAHIS. RELATOR
(A): PROF. THIAGO DIAS COSTA - FAPSI: Em parecer, o relator APROVA o relatório pelos seguintes termos: "O
presente parecer trata da análise do relatório do projeto de pesquisa "Negros da terra ou negros da Guiné. Tráfico,
trabalho e resistência no Grão-Pará do Setecentos" conduzido entre agosto de 2019 e Outubro de 2020. O projeto tinha
como objetivo analisar as transformações econômicas e sociais ocorridas na Amazônia colonial durante a vigência do
monopólio da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e nos acervos documentais do Arquivo Nacional da Torre do
Tombo (ANTT). Para tanto, o relatório descreve uma intensa e diversificada pesquisa documental em diversos códices do
Arquivo Público do Estado do Pará. A pesquisa, todavia, foi interrompida quando da deflagração da pandemia da Covid
19. Havia a pretensão de retomar as pesquisas em Portugal em julho de 2020, o que não pode acontecer devido a já
referida pandemia. O projeto ainda previa demais estudos em Portugal no final do primeiro semestre de 2020. Mais uma
vez, tais planos foram frustrados em decorrência a Pandemia. Mesmo com as repetidas interrupções do projeto, o
pesquisador foi capaz de concluir Leitura de ampla bibliografia sobre companhia de comércio, análise documental de 20
livros do Arquivo Público do Estado do Pará, pesquisa de documentação histórica Barão Do Rio Branco e Arquivo
Nacional Da torre do Tombo. Os resultados da pesquisa foram empregados em disciplinas da graduação e pós-graduação
do curso de História. No mesmo período uma orientação de mestrado foi concluída em 2019 e quatro teses de doutorado
estão em andamento. Como produção bibliográfica, o projeto produziu dois capítulos de livro e um artigo no prelo, além de
3 apresentações enquanto palestrante em eventos acadêmicos. Por fim, durante vigência do projeto, o docente participou
de uma banca de defesa de Mestrado, 4 bancas de qualificação de doutorado, 4 de defesa de doutorado e uma
supervisão de estágio pós-doutoral. Considerando os dados apresentados e as atividades desenvolvidas, meu parecer é
FAVORÁVEL à aprovação do projeto.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO
RELATOR POR UNANIMIDADE; 4.11. PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "NEGROS DA TERRA OU NEGROS DA
GUINÉ. TRÁFICO, TRABALHO E RESISTÊNCIA NO GRÃO-PARÁ DO SETECENTOS-PARTE III". PERÍODO: 01 DE
NOVEMBRO DE 2020 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. INTERESSADO (A): PROF. JOSÉ ALVES DE SOUZA JÚNIOR -
FAHIS. RELATOR (A): PROF. THIAGO DIAS COSTA - FAPSI: Em parecer, o relator APROVA o pedido pelos seguintes
termos: "O presente parecer trata da análise do projeto de pesquisa "Negros da terra ou negros da Guiné. Tráfico,
trabalho e resistência no Grão-Pará do Setecentos" a ser conduzido entre novembro de 2020 a novembro de 2022, com
solicitação de carga horária de 20 horas semanais para pesquisa. O projeto tem como objetivo analisar as transformações
econômicas e sociais ocorridas na Amazônia colonial durante a vigência do monopólio da Companhia Geral do Grão-Pará
e Maranhão (CGGPM) e nos acervos documentais do Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT). Nesta nova fase do
projeto, será aprofundado o estudo do tráfico de escravos africanos pela análise dos Livros de Entrada CGGPM
propiciando uma compreensão mais ampla da sociedade que emergiu no Pará no século XIX. A justificativa do projeto
está bem embasada e alinhada com seus objetivos, ligando a intensificação do tráfico de escravos a dinamização da
economia do Estado do Grão-Pará. A problematização e formulação de hipóteses seguem um raciocínio lógico e alinhado
com a literatura apresentada. O método escolhido, uma análise documental de um corte cronológico de longa duração, é
aderente a proposta do trabalho e seus objetivos. A proposta de projeto ainda traz de forma detalhada fontes e
bibliografias a serem consultadas em diferentes esferas (arquivo público do pará, conselho estadual de pesquisa, Arquivo
histórico Ultramarino de Lisboa, arquivo Nacional da Torre do Tombo, Tribunal de Contas de Lisboa e Biblioteca Nacional).
Para tanto, o projeto não necessitará de recursos financeiros para ser desenvolvido. Os resultados acadêmicos esperados
na execução do projeto, segundo a proposta apresentada, são: 1. Atualização teórica, através de leituras, que subsidiem
o trabalho de pesquisa. 2. Orientação de alunos de graduação e pós-graduação que trabalhem questões dentro da
temática do projeto. 3. Produção de textos para publicação. 4. Apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos. 5.
Elaboração de um livro que contemple as múltiplas atividades desenvolvidas pela Companhia Geral do Grão-Pará e
Maranhão na capitania do Grão-Pará e sua relação com os demais aspectos da política pombalina, mas que, ao mesmo
tempo, reconstrua a vivência e a resistência das camadas populares dentro do mundo criado pela colonização.
Considerando que as atividades previstas estão em consonância com as resoluções da niversidade, meu parecer é
FAVORÁVEL à aprovação do projeto.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO
RELATOR POR UNANIMIDADE; 4.12. RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "ANÁLISE
GEOAMBIENTAL E O ESTADO DE DEGRADAÇÃO/ CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
ARAGUARI - AP: SUBSÍDIOS PARA GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA". PERÍODO DO RELATÓRIO: 01 DE
SETEMBRO DE 2018 A 31 DE AGOSTO DE 2020. INTERESSADO (A): PROF. ALAN NUNES ARAÚJO - FGC.
RELATOR (A): PROF. BRUNO RUBIATTI - PPGCP: O Prof. Fernando Arthur solicita a RETIRADA DE PAUTA conforme
deliberado pelos congregados no início da reunião; 4.13. PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "ANÁLISE E
MODELAGEM DE SISTEMAS AMBIENTAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, AMAPÁ". PERÍODO: 01
DE ABRIL DE 2020 A 30 DE ABRIL DE 2022, SEM ALOCAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INTERESSADO (A): PROF.
ALAN NUNES ARAÚJO - FGC. RELATOR (A): PROF. BRUNO RUBIATTI - PPGCP: O relator informa que o processo
segue EM DILIGÊNCIA aguardando o retorno do interessado, com a seguinte orientação: "O presente parecer se refere
ao projeto de pesquisa "ANÁLISE E MODELAGEM DE SISTEMAS AMBIENTAIS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO
ARAGUARI, AMAPÁ", a ser desenvolvido no período de abril de 2020 a abril de 2022. No ofício do docente, datado de 4
de abril de 2020, o docente solicita a alocação de 20 horas de carga horária para o desenvolvimento desse projeto. O
parecer feito para a Faculdade de Geografia e Cartografia, datado de 18 de maio de 2020, é pela aprovação do projeto
com a alocação de carga horária. Na ata da reunião de 18 de maio de 2020 da Faculdade de Geografia e Cartografia é
dito que o parecer foi aprovado por unanimidade. Todavia, no ofício da faculdade para a direção do IFCH, datado de 16 de
novembro, é dito que o projeto é sem alocação de carga horária. Cabe notar também que o parecer feito para a faculdade
projeto não conta com financiamento, todavia, o ofício da Faculdade aponta a existência de recursos PIBIC/UFPA. Sobre
o projeto, é apontado como objetivo geral "Analisar e Modelar os Sistemas Ambientais da Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari, Amapá, a luz das teorias geossistêmicas vis-à-vis as mudanças sociais no território e suas implicações no
equilíbrio dinâmico da paisagem". Além disso, "a pesquisa parte de um referencial teórico pautado na teoria geral dos
sistemas e em técnicas geoinformacionais de modelagem de dados geográficos para analisar as mudanças na paisagem
da bacia hidrográfica do Rio Araguari no estado do Amapá. Essa análise busca entender como tais transformações tem
afetado o equilíbrio dinâmico ambiental.". Como apontado pelo parecerista da Faculdade de Geografia e Cartografia, o
projeto possui relevância acadêmica e socioambiental, é bem delimitado e apresenta consistência entre seu referencial
teórico, os métodos e objetivos propostos. Cabe notar que, apesar do pedido ter sido encaminhado pelo docente para a
faculdade no dia 4 de abril de 2020, só no dia 22 de janeiro de 2021 o projeto me foi encaminhado. Apesar dos méritos do
projeto, destacados pelo parecerista da faculdade de geografia e cartografia e acatados por esse parecerista, algumas
questões precisam ser esclarecidas: 1) É possível aprovar um projeto com alocação de carga horária de forma retroativa?
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O período solicitado se iniciou em abril de 2020, como ficaria a questão da carga horária? 2) Se aprovado esse projeto,
ele vai coincidir com o período de execução do projeto anterior (que foi até 31 de agosto de 2020). Como ficaria essa
questão? 3) Levando em consideração as resoluções N. 4.918, DE 25 DE ABRIL DE 2017 do CONSEP e RESOLUÇÃO
No01, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017 do IFCH sobre alocação de carga horária para ensino pesquisa e extensão, torna-
se necessário acesso a aprovação do relatório final da pesquisa anterior. 4) Dessa forma, é preciso de esclarecimentos
para fazer esse parecer: o projeto é com alocação de carga horária, como o ofício do docente, o parecer feito para a
faculdade e a ata da reunião da faculdade apontam, ou sem carga horária, que só aparece no ofício da faculdade
encaminhado para a direção do IFCH? É possível aprovar um projeto com carga horária de forma retroativa? A
sobreposição dos períodos de pesquisa do projeto atual com o anterior (finalizado) não gerará problemas? Pela
necessidade de ter essas dúvidas esclarecidas, peço que o processo baixe em diligência; 4.14. RELATÓRIO FINAL DO
PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "ANTROPOLOGIA E EDUCAÇÃO NO EMÍLIO, DE ROUSSEAU". PERÍODO
DO RELATÓRIO: 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. INTERESSADO (A): PROF. DAMIÃO
BEZERRA OLIVEIRA - FAFIL. RELATOR (A): PROFª MARIA DOLORES - FACS: Em parecer, a relatora APROVA o
relatório pelos seguintes termos: "O professor Damião Bezerra de Oliveira apresenta para apreciação desta Congregação
Relatório de seu projeto intitulado "Antropologia e Educação no Emílio, de Rousseau", executado no período de janeiro de
2019 a dezembro de 2020. Esse projeto teve a aprovação da Congregação com 20 de carga horária, que posteriormente
foi revogada em virtude de toda a carga horária do professor já se encontrar alocada em atividades de administração
desde o início do ano de 2019. Durante o período de pesquisa o professor desenvolveu várias atividades, das quais vale
destacar a publicação de trabalhos em periódicos qualificados e de capítulos de livros com temáticas ligadas à pesquisa,
além de ter participado de bancas de pós-graduação, de consultaria ad hoc e de ter participado de eventos, como a "III
Jornada Rousseau da UFPA: Rousseau, Ética e Política". O professor Damião Oliveira apresenta todas as suas atividades
devidamente comprovadas (anexo), tais como suas três publicações em periódicos, três capítulos de livros e suas
orientações registradas no SIGAA, de iniciação científica, de mestrado e de doutorado. Durante o período da pesquisa o
referido professor ainda realizou estágio Pós-Doutoral junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia. O relatório sob
análise foi aprovado pelo Conselho da Faculdade de Filosofia e recebeu parecer favorável em novembro de 2020. Diante
da produção derivada das atividades de pesquisa do professor, realizada sem carga horária, recomendo a esta
Congregação a APROVAÇÃO do relatório da pesquisa "Antropologia e Educação no Emílio, de Rousseau", desenvolvido
de janeiro de 2019 a dezembro de 2020.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO
RELATOR POR UNANIMIDADE; 4.15. RENOVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "ANTROPOLOGIA E
EDUCAÇÃO NO EMÍLIO, DE ROUSSEAU". PERÍODO: 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.
INTERESSADO (A): PROF. DAMIÃO BEZERRA OLIVEIRA - FAFIL. RELATOR (A): PROFª MARIA DOLORES - FACS:
Em parecer, a relatora APROVA o pedido pelos seguintes termos: "O professor Damião Bezerra de Oliveira solicita a
renovação de seu projeto de pesquisa intitulado "Antropologia e educação no Emílio, de Rousseau", para dar andamento
no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022, sem alocação de carga horária. O motivo do pedido de renovação é
justificado pela grande quantidade de material relevante sobre o assunto, que induziria a um prolongamento da pesquisa,
com a reformulação dos objetivos iniciais do projeto original. Os objetivos do projeto desenvolvido no biênio anterior foram
ampliados, propondo "situar o problema da educação retratado no Emílio no contexto geral da obra de Rousseau,
particularmente em Émile et Sophie, les solitaires". Como objetivos específicos o professor propõe "(1) elaborar o estado
da arte da temática; (2) contextualizar a educação em obras de Rousseau anteriores ao Emílio; (3) mostrar a relação da
obra Emílio com Émile et Sophie, les solitaires; (4) aprofundar a análise do duplo fundamento da antropologia
rousseauísta: natureza e cultura; (5) aprofundar a análise da importância da distinção entre natureza e cultura para a
compreensão da função da própria educação". As metas propostas alinham-se ao propósito de pesquisa teórica e
compreendem a publicação de dois artigos em periódicos com Qualis de categoria A e outro em periódico com Qualis de
categoria B, a publicação de um capítulo de livro que responda aos critérios de Qualis L3 ou L2 e a produção de material
didático concernente à filosofia da educação de Rousseau. O professor se compromete, ainda, em manter seus estudos
mensais com seu grupo de pesquisa PAIDEIA, apresentar os resultados da pesquisa em eventos científicos qualificados e
orientar alunos de iniciação científica. O projeto vem acompanhado de dois Planos de Trabalho para alunos de graduação.
Diante da produção anterior do professor, realizada sem carga horária e aprovada na avaliação do seu relatório da
pesquisa na Faculdade de Filosofia, e em virtude de se observar o cumprimento do que determina a Resolução n° 4.918 -
CONSEPE de 25/04/2017, recomendo a esta Congregação a APROVAÇÃO da prorrogação de seu projeto de pesquisa
para o período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022, sem alocação de carga horária.". Em votação, A
CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE; 4.16. RELATÓRIO FINAL DO
PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "FORMAÇÃO TERRITORIAL RURAL DA AMAZÔNIA". PERÍODO DO
RELATÓRIO: 03/2018 A 02/2020. INTERESSADO (A): PROF. JOÃO SANTOS NAHUM - FGC. RELATOR (A): PROFª
VOYNER CAÑETE - PPGSA: Em parecer, a relatora APROVA o pedido pelos seguintes termos: "Encontram-se anexados
a este parecer todos os documentos necessários para esta apreciação, que compreendem: a) ata de reunião ordinária por
teleconferência da Faculdade de Geografia e Cartografia; b) ofício de encaminhamento à direção do IFCH do pedido de
providências administrativas para finalização do processos de aprovação do relatório de pesquisa; c) projeto de pesquisa
Formação territorial e rural da Amazônia, de autoria do prof Dr João Santos Nahum; d) relatório detalhado das atividades
da pesquisa apresentado em conformidade com o modelo solicitado pela Propesp, em adequadas condições para sua
análise. 2) Critérios de aptidão: A partir da análise do relatório ressalto as seguintes características como pontos
altamente relevantes: Trata-se de projeto de pesquisa que envolve importante abordagem sobre a teorias que orientam o
olhar da geografia sobre o cenário amazônico, em particular Periodizar a formac?a?o territorial rural da Amazo?nia.
Dentre os objetivos específicos constam: "Propor uma interpretac?a?o dos peri?odos e meios geogra?ficos na produc?a?
o do espac?o amazo?nico. Delinear a formac?a?o territorial rural da Amazo?nia como sucessa?o e coexiste?ncia de
meios geogra?ficos. Analisar a diale?tica espacial campo, agra?rio e rural na formac?a?o territorial rural da Amazo?nia.
Elaborar uma interpretac?a?o geogra?fica das categorias campo, agra?rio e rural". No transcorrer da pesquisa o professor
orientou: 4 discentes de Iniciação Científica, 2 discentes de mestrados concluídos e 1 discente de doutorado concluído,
todos com temas vinculados ao projeto em tela. No que se refere à produção científica a pesquisa originou: 9 artigos
publicados em diferentes revistas científicas indexadas, ademais de dois livros organizados relacionados à dinâmica rural.
No transcorrer do período de vigência do projeto o professor ministrou disciplinas na graduação, também articuladas à
temática da pesquisa, além de outras vinculadas à temáticas diversas da área da geografia. 3) Considerações: Pelo
exposto, considero que o relatório apresentado atende a todos os requisitos necessários ao seu reconhecimento
acadêmico e profissional, ademais de ter cumprido todo o ritual administrativo que precede este ato.". Em votação, A
CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE; 4.17. RELATÓRIO FINAL DO
PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "O OBJETIVO DA ARGUMENTAÇÃO É EPISTÊMICO: UMA ESTRUTURA
TEÓRICA E UMA INVESTIGAÇÃO DO CASO GOLDMAN". PERÍODO DO RELATÓRIO: 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31
DE DEZEMBRO DE 2020. INTERESSADO (A): PROF. RODRIGO FREITAS COSTA CANAL - FAFIL. RELATOR (A):
PROF. RAFAEL CHAMBOULEYRON - PPG-H.: Em parecer, o relator APROVA o pedido pelos seguintes termos: "Trata o
presente parecer do relatório do projeto de pesquisa coordenado por Rodrigo Freitas Costa Canal, da Faculdade de
Filosofia, intitulado " O objetivo da argumentação é epistêmico: uma estrutura teórica e uma investigação do caso
Goldman", com vigência de janeiro de 2019 a dezembro de 2020, conforme a portaria n. 161/2018 IFCH (de acordo com a
parecerista da FAFIL, já que a portaria não consta no relatório e sim no pedido de renovação do projeto). O relatório foi
aprovado pela FAFIL em reunião do dia 19 de novembro de 2020. O objetivo principal do projeto era o de "investigar
criticamente a estrutura geral da abordagem epistemológica a argumentação e algumas de suas versões especificas,
explicando como lidam com o problema filosófico da função e do propósito padrão da argumentação". O relatório
apresenta sucintamente os principais resultados da pesquisa. O coordenador do projeto preencheu os requisitos
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estabelecidos pelas normas do IFCH para apresentação do seu relatório de pesquisa, bem como as normas da UFPA
para justificar a concessão de carga horária. Assim, conforme os comprovantes que apresenta, cumpriu as atividades
listadas na Resolução 4918/2019, a saber: - Orientação de discentes da graduação (três bolsistas voluntários); -
Apresentação de três trabalhos em eventos científicos; Publicação três trabalhos completos em Anais de eventos
científicos. Destaque-se que o docente participou de bancas de conclusão de curso de graduação e realiza doutorado na
Universidade Federal do Paraná. Ministrou disciplinas na graduação em Filosofia; realizou também traduções de artigos
publicados originalmente em inglês. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do relatório.". Em votação,
A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE; 4.18. RENOVAÇÃO DO
PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "O OBJETIVO DA ARGUMENTAÇÃO É EPISTÊMICO: UMA ESTRUTURA
TEÓRICA E UMA INVESTIGAÇÃO DO CASO GOLDMAN". PERÍODO: 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO
DE 2022, COM ALOCAÇÃO DE 20H. INTERESSADO (A): PROF. RODRIGO FREITAS COSTA CANAL - FAFIL.
RELATOR (A): PROF. RAFAEL CHAMBOULEYRON - PPG-H: Em parecer, o relator APROVA o pedido pelos seguintes
termos: "Trata o presente parecer sobre a renovação do projeto de pesquisa coordenado por Rodrigo Freitas Costa Canal,
da Faculdade de Filosofia, intitulado "O objetivo da argumentação é epistêmico: uma estrutura teórica e uma investigação
do caso Goldman", com vigência de janeiro de 2021 a dezembro de 2022. O projeto foi aprovado pela FAFIL, em reunião
realizada no dia 19 de novembro de 2020. O projeto apresenta a documentação necessária para encaminhamento a esta
congregação, incluindo os planos de trabalhos dos bolsistas voluntários, já registrados na plataforma SIGAA. Trata-se, na
verdade, da continuidade da pesquisa já realizada no biênio 2019-2020, razão pela qual foi apresentado o mesmo projeto.
O principal objetivo da pesquisa é o de "investigar criticamente a estrutura geral da abordagem epistemológica a
argumentação e algumas de suas versões especificas, explicando como lidam com o problema filosófico da função e do
proposito padrão da argumentação". O docente apresenta uma justificativa bem fundamentada das razões do pedido de
renovação de sua pesquisa, baseada, principalmente, na necessidade de aprofundar e ampliar as reflexões até agora
realizadas. Do exame do seu currículo Lattes, por outro lado, verifica-se que o projeto de pesquisa coincide com o tema
da sua tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná, em andamento desde 2016. Embora não haja menção a
orçamento para a pesquisa, visto tratar-se de pesquisa de natureza bibliográfica, acredito que o trabalho prescinde de
financiamento. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do projeto coordenado por Rodrigo Freitas Costa
Canal, bem como à alocação de 20 horas para sua realização, no período de janeiro de 2021 a dezembro de 2022.". Em
votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE; 4.19. RELATÓRIO
FINAL DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "AS DROGAS DO SERTÃO E O COMÉRCIO ATLÂNTICO
(SÉCULOS XVII E XVIII)". PERÍODO: JANEIRO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2021. INTERESSADO (A): PROF. RAFAEL
IVAN CHAMBOULEYRON - FAHIS. RELATOR (A): PROFª SILVIA ALMEIDA - PPGSP: Em parecer, o relator APROVA o
pedido pelos seguintes termos: " O presente parecer trata do pedido de apreciação do Relatório Final do Projeto de
Pesquisa "As drogas do sertão e o comércio atlântico (séculos XVII e XVIII)" coordenado pelo Prof. Dr. Rafael Ivan
Chambouleyron, desenvolvido no período de janeiro de 2018 a fevereiro de 2021, com alocação de 20h até 28/02/2019 -
Portaria de Nº 036/2018 - IFCH, pois a partir de 01 de março de 2019 o prof. Rafael Ivan Chambouleyron assume a
coordenação do Programa de pós-graduação em história no IFCH, conforme Portaria 996/2019-Reitoria. O objetivo do
referido projeto foi entender o lugar do cacau amazônico e das drogas do sertão no comércio atlântico nos séculos XVII e
XVIII (até a criação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, em meados da década de 1750),
buscando então compreender as redes mercantis nas quais estavam inseridos esses gêneros, buscando entender quais
grupos intervinham nesse processo (embora o objetivo principal não seja o de entender essas comunidades mercantis em
si), bem como desvendar os mercados europeus, para além de Lisboa, que recebiam produtos amazônicos. Como
resultados pode-se destacar nas palavras do autor que "a reflexão deste projeto de pesquisa permite recolocar
historiograficamente duas intepretações cristalizadas com relação à Amazônia colonial. De um lado, a pesquisa revelou
como a região se insere em importantes dinâmicas transatlânticas. De outro, o fato de que essas dinâmicas
transatlânticas não envolvem o tráfico negreiro; antes, podemos falar num tráfico transamazônico de escravos indígenas
que movimenta a economia das drogas do sertão. Há, portanto, que se repensar uma narrativa de que a colonização da
América portuguesa se fundamentou na experiencia da escravidão africana e no tráfico negreiro." É importante destacar
também que o desenvolvimento do referido Projeto proporcionou a orientação de alunos na graduação (06 monografias
Concluídas e 05 iniciações cientifica-PIBIC) e na pós-graduação (01 monografia no mestrado e 02 teses de doutorado),
além da organização de 1 livro, publicação de 3 artigos, aprovação de 2 artigos, submissão de 1 artigo, publicação de 6
capítulos de livro, organização de dossiê de revista e apresentação de 22 trabalhos em eventos. Tendo, portanto,
cumprido o que pede o Anexo I da Resolução Nº 4.918 de 25/04/2017 do CONSEP, estando o relatório em conformidade
com as exigências estabelecidas no Artigo 8º da Resolução Nº 01 de 30/10/2017 do IFCH. E confirmado em reunião
ordinária do colegiado da Faculdade de História realizada em 16 de outubro de 2019, onde o referido relatório foi
aprovado por unanimidade, após o parecer favorável do Relator, prof. Dr. José Maia Bezerra Neto, que ressaltou no seu
parecer que o relatório apresentado demonstra que a execução das atividades contemplou largamente o que se pede na
legislação pertinente acerca das atividades de projetos de pesquisa. Assim, considerando os benefícios que o
desenvolvimento e as produções resultantes do referido Projeto proporcionam a Faculdade de História, assim como ao
IFCH e a UFPA sou de parecer FAVORAVEL a aprovação do Relatório de Projeto de Pesquisa do Prof. Rafael Ivan
Chambouleyron.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR
UNANIMIDADE. 4.20. PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "MUNDO AMAZÔNICO". DINÂMICAS GLOBAIS,
TRANSATLÂNTICAS E TRANSAMAZÔNICAS (SÉCULOS XVII E XVIII)". PERÍODO: 01 DE FEVEREIRO DE 2021 A 28
DE FEVEREIRO DE 2025, SEM ALOCAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INTERESSADO (A): PROF. RAFAEL IVAN
CHAMBOULEYRON - FAHIS. RELATOR (A): PROFª SILVIA ALMEIDA - PPGSP: Em parecer, a relatora APROVA o
pedido pelos seguintes termos: "O presente parecer trata do pedido de registro do Projeto de Pesquisa "Mundo
amazônico. Dinâmicas globais, transatlânticas e transamazônicas (séculos XVII e XVIII)" coordenado pelo Prof. Dr. Rafael
Ivan Chambouleyron, proposta para ser desenvolvido no período de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023, sem alocação
de carga horaria. Em reunião ordinária do colegiado da Faculdade de História realizada em 16 de outubro de 2020, o
referido Projeto de Pesquisa foi aprovado, após o parecer favorável do Relator, prof. Dr. José Maia Bezerra Neto. O
Projeto tem como objetivo principal "analisar e compreender os diversos fluxos globais -transamazônicos, transatlânticos e
globais - que conectam a Amazônia portuguesa e que permitem compreender a construção do "mundo amazônico"
colonial" A equipe do projeto, além do coordenador, conta com a participação de três pesquisadores, sendo uma da
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA); um do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará,
campus Marabá Rural; e um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus Óbidos. Além de 09
(nove) discentes dos três níveis (graduação, mestrado e doutorado) da UFPA e UFOPA. No referido projeto há previsão
de publicação de artigos em revistas cientificas, congressos científicos regionais, nacionais e internacionais. Assim, como
publicação de um livro e capítulos. Além da orientação de dissertações e teses no Programa de Pós-graduação em
História da UFPA. E orientação de alunos na Iniciação Científica e nas monografias de conclusão de curso dos alunos do
Bacharelado e Licenciatura em História da UFPA. Ressalta-se que no referido Projeto de Pesquisa há a indicação de que
não incorrerá em nenhuma necessidade orçamentaria, pois, será executada com documentos já disponíveis (digitalizados
ou on-line). Assim, considerando os benefícios que o desenvolvimento e as produções resultantes do referido Projeto
proporcionam a Faculdade e ao Programa de Pós-graduação de História, assim como ao IFCH e a UFPA sou de parecer
FAVORAVEL a aprovação do Relatório de Projeto de Pesquisa do Prof. Dr. Rafael Ivan Chambouleyron.". Em votação, A
CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE. 4.21. RELATÓRIO FINAL DO
PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "PARA ALÉM DA SALA DE AULA: SOCIABILIDADES ADOLESCENTES,
RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E AÇÃO PEDAGÓGICA". PERÍODO DO RELATÓRIO: 2018 A 2021. INTERESSADO
(A): PROFª. WILMA BAÍA COELHO - FAHIS. RELATOR: PROF. EDSON RAMOS - PPG-SP: Em parecer, a relatora
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APROVA o pedido pelos seguintes termos: "O presente parecer trata do pedido de apreciação do Relatório Final do
Projeto de Pesquisa "Para além da sala de aula: Sociabilidades adolescentes, relações étnicoraciais e ação pedagógica",
coordenado pela Profa. Dra. Wilma de Nazaré Baía Coelho, desenvolvido no período de Fevereiro de 2018 a Fevereiro de
2021, com alocação de 20h (Portaria Nº 159/2018 - IFCH-UFPA). O referido Relatório foi Aprovado por Unanimidade pelo
Colegiado da Faculdade de História, conforme a Ata da reunião ordinária (virtual) realizada no dia 07 de janeiro de 2021 e
o parecer do relator Prof. Dr. Márcio Couto Henrique, favorável à aprovação do Relatório Final do Projeto, considerando
que o Coordenador do Projeto atendeu a todas as regras definidas na Resolução Nº 001/2017 do IFCH e Resolução Nº
4.918/2017 do CONSEPE/UFPA. É importante destacar que o desenvolvimento do referido Projeto teve Financiamento do
CNPq (Bolsa PQ Nível 2), o que proporcionou a publicação de 14 (quatorze) artigos, 14 (quatorze) capítulos de livros, 3
(três) livros, alguns dos quais em parceria com outros integrantes do projeto e, ainda, a orientação de 2 (dois) trabalhos de
conclusão de curso de graduação, 2 (duas) monografias de Especialização, 4 (quatro) dissertações de Mestrado e 2
(duas) teses de Doutorado, além de realizar conferências e palestras. Tendo, portanto, cumprido o que pede o Anexo I da
Resolução Nº 4.918 de 25/04/2017 do CONSEP, estando o relatório em conformidade com as exigências estabelecidas no
Artigo 8º da Resolução Nº 01 de 30/10/2017 do IFCH. Assim, considerando os benefícios que o desenvolvimento e as
produções resultantes do referido Projeto proporcionam a Faculdade de História, assim como ao IFCH e a UFPA sou de
parecer FAVORAVEL a aprovação do referido Relatório Final do Projeto de Pesquisa coordenado pela Profa. Dra. Wilma
de Nazaré Baía Coelho." Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR
UNANIMIDADE. 4.22. PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS NO CURRÍCULO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E
DOS CURRÍCULOS ESTADUAIS". PERÍODO: 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, COM
ALOCAÇÃO DE 20H DE CARGA HORÁRIA. INTERESSADO (A): PROFª. WILMA BAÍA COELHO - FAHIS. RELATOR:
PROF. EDSON RAMOS - PPG-SP. o prof. Edson foi substituído pelo suplente José Gracildo de Carvalho Jr, que leu o
parecer exarado pelo relator APROVANDO o pedido nos seguintes termos: "O presente parecer trata do pedido de
Desenvolvimento do Projeto de Pesquisa "A educação para as relações étnico-raciais no currículo brasileiro: uma análise
a partir da base nacional comum curricular e dos currículos estaduais", a ser coordenado pela Profa. Dra. Wilma de
Nazaré Baía Coelho, previsto para o período 01 de Fevereiro de 2021 a 31 de Janeiro de 2025, com alocação de 20h para
a Coordenadora. O referido pedido foi Aprovado por Unanimidade pelo Colegiado da Faculdade de História, conforme a
Ata da reunião ordinária (virtual) realizada no dia 07 de janeiro de 2021 e o parecer do relator Prof. Dr. Márcio Couto
Henrique, favorável à aprovação do desenvolvimento do referido Projeto e a alocação de 20h para a Coordenadora. É
importante destacar o Projeto foi aprovado pelo CNPq/ Chamada 09/2020 - PQ, como Bolsista Produtividade ID. O
objetivo do projeto é analisar os encaminhamentos dados à Educação para as Relações Étnico-Raciais nas propostas
curriculares dos estados da federação, construídas a partir da Base Nacional Comum Curricular. O projeto está
diretamente relacionado com pesquisas anteriores desenvolvidas pela Profa. Dra. Wilma de Nazaré Baía Coelho. Além
disso, conta com parcerias de outras instituições de Ensino Superior, do Brasil e do Exterior e envolve toda uma rede de
pesquisadores pertencentes ao grupo de pesquisa GERA, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq e
com ampla produção sobre o tema do projeto. Neste contexto, considerando que o referido projeto e sua Coordenadora
atendem a todas as regras definidas na Resolução Nº 001/2017 do IFCH e na Resolução Nº 4.918/2017 do
CONSEPE/UFPA e, ainda, considerando os benefícios que o desenvolvimento do projeto proporcionará a Faculdade de
História, assim como ao IFCH e a UFPA sou de parecer FAVORAVEL a aprovação do Desenvolvimento do Projeto de
Pesquisa e a alocação de 20h para a Profa. Dra. Wilma de Nazaré Baía Coelho. Finalmente, parabenizo a Profa. Dra.
Wilma de Nazaré Baía Coelho por sua promoção à condição de Bolsista Produtividade ID.". Em votação, A
CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE. 4.23. RELATÓRIO FINAL DO
PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: INDICADORES E
ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO". PERÍODO DO RELATÓRIO: DEZEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2019
SEM ALOCAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INTERESSADO (A): PROFª. MILENE MARIA XAVIER VELOSO - FAPSI.
RELATOR (A): PROFª. ANDRÉA CHAVES - PPGSA: Em parecer, a relatora APROVA o pedido pelos seguintes termos:
"O presente parecer trata do relatório de pesquisa do projeto: "Violência contra crianças e adolescentes: indicadores e
estratégias de enfrentamento", coordenado pela Profa. Dra. Milene Maria Xavier Veloso, Faculdade de Psicologia do
IFCH. O objetivo do Projeto foi caracterizar o perfil da violência notificada nos Serviços de Saúde e Conselhos Tutelares,
visando sistematizar indicadores para elaboração de estratégias de enfrentamento da violência no Município de Belém-
PA. O projeto foi realizado no período de 20/12/2017 à 20/12/2019 sendo aprovado na reunião da Faculdade em 16 de
março de 2020 com parecer favorável da professora Carla Casado. O Projeto contou com a participação da Professora
Izabel Cabral do ICB e com o professor Manuel Sarmento da Universidade do Minho, Portugal. Também é necessário
ressaltar a participação de alunos da graduação da Faculdade de Psicologia, na condição de bolsistas e orientandos de
TCC. A execução do projeto foi implementada com treinamento dos participantes, coleta e análise de dados. Está em
andamento a elaboração de uma cartilha e os resultados do projeto foram divulgados em eventos científicos nacionais e
internacionais, listados no corpo do relatório e anexado os comprovantes. Foi publicado o artigo OS CENTROS
REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E A EXPERIÊNCIA DO PRO PAZ
MULHER (BELÉM-PARÁ) na REVISTA DE ESTUDOS EMPÍRICOS EM DIREITO, v.5, 2018 e foi enviado o artigo
VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES A PARTIR DO
DEBATE SOBRE GÊNERO, para a revista Cadernos PAGU, em fevereiro de 2019 e está em análise. Somando as
publicações estão quatro capítulos de livros publicados no ano de 2019. Diante do exposto sou favorável a aprovação do
Relatório de pesquisa da professora Milene Veloso por corresponder a Resolução n.4.918 - CONSEPE, de 25.04.2017 e a
RESOLUÇÃO Nº01, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017/IFCH e aproveito o ensejo para parabenização a professora Milene
Veloso pelo seu trabalho.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR
UNANIMIDADE. 4.24. RENOVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES: INDICADORES E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO". PERÍODO: 01 DE MARÇO DE 2020 A
31 DE MARÇO 2022, SEM ALOCAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INTERESSADO (A): PROFA. MILENE MARIA XAVIER
VELOSO - FAPSI. RELATOR (A): PROFª. ANDRÉA CHAVES - PPGSA: Em parecer, a relatora APROVA o pedido pelos
seguintes termos: "O presente parecer trata do projeto: "Violência contra crianças e adolescentes: indicadores e
estratégias de enfrentamento", coordenado pela Profa. Dra. Milene Maria Xavier Veloso, Faculdade de Psicologia do
IFCH. O objetivo do Projeto é caracterizar o perfil da violência notificada nos Serviços de Saúde e Conselhos Tutelares,
visando sistematizar indicadores para elaboração de estratégias de enfrentamento da violência no Município de Belém-
PA. Em questão está a continuidade do projeto anterior realizado no período de 2017 e 2019. O período de realização do
presente projeto corresponde: março de 2020 ao mês de fevereiro de 2022 e foi aprovado na reunião da Faculdade de
Psicologia em 16 de março de 2020, com parecer favorável da professora Carla Casado. O projeto conta com a
participação da professora Izabel Cabral do ICB e com o professor Manoel Sarmento da Universidade do Minho, Portugal.
A pretensão da professora Milene Veloso é continuar com suas orientações de alunos bolsistas e orientandos de TCC na
Faculdade de Psicologia. O projeto apresenta todos os requisitos acadêmicos e suas metas estão estabelecidas e
referendadas pela Faculdade por meio do parecer da professora Carla Casado. Faço destaque também que corresponder
a Resolução n.4.918 - CONSEPE, de 25.04.2017 e a RESOLUÇÃO Nº01, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017/IFCH. Por tais
motivos sou favorável a aprovação do Projeto seguindo o pedido da autora, sem cessão de carga horária para a sua
execução no período de março de 2020 ao mês de fevereiro de 2022. A proveito o ensejo para parabenizar a professora
Milene Veloso pela dedicação ao trabalho acadêmico.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O
PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE. 4.25. APROVAÇÃO DO PLANO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O
CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DO INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS
HUMANAS DA UFPA. TEMA: "ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA: TEORIA, PESQUISA E PSICOTERAPIA".
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INTERESSADO: FACULDADE DE PSICOLOGIA. RELATOR (A): PROF. JOÃO NAHUM - PPG-G: Em parecer, o relator
APROVA o pedido pelos seguintes termos: "Recebi os documentos para análise e solicitei ao professor Cézar Romeu de
Almeida Quarema, Diretor da Faculdade de Psicologia, algumas retificações e esclarecimentos. Ele anexará o documento
retificado ao processo. O plano orienta-se pela Resolução nº 4.959, de 15 de setembro de 2017 e observa o que
estabelece o Art. 4º desta. Ele foi aprovado em reunião do Conselho da Faculdade de Psicologia do dia 16 de março de
2020. Tem concordância do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Terá como banca examinadora a Profa. Dra.
Patrícia do Socorro Magalhães Franco do Espírito Santo, Profa. Dra. Fabiana Pereira, o Prof. Dr. Emanuel Meireles,
indicados pela Unidade e o Prof. Dr. César Seibltz, o Prof. Dr Leandro Passarinho e a Profa.Dra. Airle Miranda de Souza,
membros indicados para a escolha do CONSEPE. Todos os membros expressaram sua concordância em participar.
Como explica o Plano de Concurso, este será para preenchimento da vaga por aposentadoria da professora Dra. Sandra
Maria Bernadete Moreira (Portaria Nº 1762/2020). A vaga aproveitada para complementar o quadro de docentes
responsáveis pela ênfase em Abordagem Centrada na Pessoa, onde, atualmente são ofertadas, por semestre, 07
disciplinas específicas da referida abordagem. Com a disposição da Administração Superior de repor o quadro de
docentes e cabendo à Faculdade de Psicologia a necessária oferta das matérias Psicologia Centrada na Pessoa I e II,
Tópicos temáticos I e II, Estágios Supervisionados em Psicologia clínica ACP I e II, Avaliação Clínica e Processos
Psicoterápicos- ACP, o Conselho da Faculdade deliberou por suprir esta deficiência de perfil no seu corpo de professores
(ata em anexo). Além disso, o Plano indica o Regime de Trabalho de 40 horas Dedicação Exclusiva, o perfil do candidato,
a comissão examinadora, e a sequência de provas, julgamento de títulos e aprovação. Sendo assim, somos de parecer
favorável ao Plano.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR
UNANIMIDADE. 4.26. PEDIDO DE CESSÃO DE 20H DA CARGA HORÁRIA PARA ATUAR NO PROJETO DE
PESQUISA, JÁ APROVADO POR ESTA CONGREGAÇÃO, INTITULADO "IMPACTOS SOCIOTERRITORIAIS DOS
GRANDES EMPREENDIMENTOS NA AMAZÔNIA ORIENTAL BRASILEIRA (2000-2017)". PERÍODO: 01 DE MARÇO
DE 2019 A 31 DE MARÇO DE 2021. INTERESSADO (A): PROF. JOÃO MÁRCIO PALHETA DA SILVA- FGC. RELATOR
(A): PROFª. JOVELINA RAMOS - PPG-F: Em parecer, a relatora APROVA o pedido pelos seguintes termos: "Trata o
presente parecer da solicitação de carga horária de 20h, para execução do Projeto de Pesquisa "Impactos Socioterritoriais
dos Grandes Empreendimentos na Amazônia Oriental Brasileira (2000-2017)", coordenado pelo Prof. João Márcio Palheta
da Silva, da Faculdade de Geografia e Cartografia, aprovado na chamada MCTIC/CNPq nº 28/2018 - Universal/Faixa C,
Processo: 422256/2018-8, devidamente comprovado pelo requerente. O interstício do referido projeto, compreende o
período de março/2019 a março/2021, com orçamento de R$ 93.527,00. O Projeto será desenvolvido em parceria com
pesquisadores da UEPA, UFC, UFMA, UNIFAP, UNIFESSPA, IFMA, contando com os recursos estruturais e logísticos da
FGC/UFPA. Por se tratar de um projeto financiado por agência de fomento, não há necessidade de avaliação de mérito,
conforme dita a Resolução n. 4.918, CONSEPE de 25.04.2017, Art. 15, parágrafo único. Seguindo o parecer anterior, me
manifesto favorável a concessão de 20h de carga horária do Projeto de Pesquisa "Impactos Socioterritoriais dos Grandes
Empreendimentos na Amazônia Oriental Brasileira (2000-2017)", coordenado pelo Prof. Joao Márcio Palheta da Silva,
solicitando a direção da Faculdade de Geografia e Cartografia, a inclusão ao processo da Ata de aprovação do Colegiado,
assinada eletronicamente, para ter validade. Este é o parecer, salvo melhor juízo.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO
IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE. 4.27. RELATÓRIO FINAL DO PROJETO DE
PESQUISA INTITULADO "LUGAR(ES) DO GÊNERO NAS SOCIALIDADES AMERÍNDIAS". PERÍODO DO
RELATÓRIO: MARÇO DE 2019 A FEVEREIRO DE 2021. INTERESSADO (A): PROFª. JÚLIA OTERO DOS SANTOS -
PPGA. RELATOR (A): PROFª. MARIA LÚCIA CHAVES - PPG-P: Em parecer, a relatora APROVA o pedido pelos
seguintes termos: "O presente parecer trata do Relatório Final da pesquisa intitulada "Lugar(es) do gênero nas
socialidades ameríndias", coordenada pela Profa. Dra. Júlia Otero dos Santos, docente do Programa de Pós-Graduação
em Antropologia (IFCH/UFPA), desenvolvida entre março de 2019 e fevereiro de 2021, aprovada segundo Portaria nº.
155/2018-IFCH, com alocação de 20 horas semanais para a docente, ora submetido a este colegiado para aprovação. O
projeto teve como objetivos examinar as relações de gênero entre os Karo-Arara, povo falante de Tupi Ramarama,
especialmente no contexto ritual, e refletir acerca da diferença de gênero nas sociedades ameríndias em geral, e,
particularmente, na Amazônia. O relatório aponta que as ações foram executadas dentro do período de vigência do
projeto. A pesquisa concentrou-se especialmente na revisão da etnografia do ritual Karo-Arara, destacando as relações
entre os gêneros no espaço-tempo do ritual e alhures. Essa etapa foi sistematizada no artigo intitulado "Sobre mulheres
brabas: ritual, gênero e perspectiva", publicado na Amazônica - Revista de antropologia, em 2019. Outra etapa da
pesquisa foi a degravação de material referente à história das andanças dos Karo-Arara por seu território, analisada no
artigo "Andar sobre a terra: constituição de grupo, lugares e espaços-tempos entre os Karo-Arara", publicada no
periódioco Ilha. Além da apresentação sucinta dos principais resultados obtidos durante o tempo de vigência do projeto, a
professora Júlia Otero dos Santos apresentou a documentação que comprova o cumprimento de pelo menos 4 dos 5
requisitos constantes na Resolução nº. 4.918, de 25 de abril de 2017 do CONSEPE, como descrito abaixo: Orientação de
discentes da graduação: a professora tem 1 orientação de TCC em andamento; Apresentação de trabalho em evento:
apresentação de 8 trabalhos em eventos científicos; Orientação na pós-graduação: atualmente a professora tem 4
orientações na pós-graduação em andamento: 2 de mestrado, 2 de doutorado, sendo 1 como coorientadora. Publicação
de artigo: a professora publicou 4 artigos; Aprovação do projeto em editais: a professora aprovou 1 bolsa de iniciação
científica (CNPq-AF). Quanto ao financiamento, a professora cita que o projeto contou com o apoio do CNPq, por meio de
bolsa de iniciação científica na modalidade AF, concedida à discente Lorena Lorena Bianca Paiva de Souza (01/08/2018
13 a 31/07/2019). Além disso, a pesquisa também esteve vinculada ao projeto "T/terras indígenas e territórios conceituais:
incursões etnográficas e controvérsias públicas", coordenado por Coelho de Souza e do qual sou uma das integrantes,
aprovado no edital universal do CNPq (2017). Diante dos resultados apresentados e da aprovação prévia do programa de
origem, em reunião ocorrida em 2 de dezembro de 2020, sou de parecer favorável à aprovação do relatório final da
pesquisa apresentado pela Profa. Dra. Júlia Otero dos Santos.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O
PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE. 4.28. PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "COSMOPOLÍTICAS DA
TERRA: A POLÍTICA AMERÍNDIA CONTRA O FIM DO MUNDO". PERÍODO: 01 DE MARÇO DE 2021 E 28 DE
FEVEREIRO DE 2023, COM ALOCAÇÃO DE 20H DE CARGA HORÁRIA. INTERESSADO (A): PROFª. JÚLIA OTERO
DOS SANTOS - PPGA. RELATOR (A): PROFª. MARIA LÚCIA CHAVES - PPG-P: Em parecer, a relatora APROVA o
pedido pelos seguintes termos: "Trata-se do parecer de avaliação do projeto de pesquisa intitulado "Cosmopolíticas da
T/terra: a política ameríndia contra o fim do mundo", a ser desenvolvido entre março de 2021 e fevereiro de 2023 pela
Profa. Dra. Júlia Otero dos Santos, docente do Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA/UFPA), com
alocação de 20 horas de carga horária para seu desenvolvimento. Este projeto visa investigar os princípios da política
ameríndia e sua relação com a terra, a chefia, o xamanismo e o parentesco com o intuito de apreender como eles
reverberam nos modos indígenas contemporâneos de se fazer política. Entre os objetivos específicos, a autora prevê
inventariar as diversas categorias classificatórias sobre os povos indígenas que implicam em produção de violência e
relações de poder; compreender as explicações sobre violência a partir dos pontos de vista histórico, cosmológico e
político; inventariar as diversas manifestações da prática de exploração do trabalho indígena, enquanto um dispositivo
estatal de tutela; e analisar a história dos processos de territorialização dos povos indígenas do baixo Amazonas em
relação com o baixo Tapajós. A metodologia a ser utilizada será a pesquisa bibliográfica dos estudos sobre o
capitaloceno, mudanças climáticas e percepções indígenas acerca da mudança climática, além da revisão bibliográfica
sobre a política ameríndia. O estudo se caracteriza também como uma pesquisa documental, pois a pesquisadora se
propõe a analisar uma série de materiais, tais como documentos, reportagens, vídeos e falas (em formato textual ou
audiovisual). O projeto tem como metas: 1. Submissão para publicação de pelo menos dois artigos acadêmicos, sendo
pelo menos um deles em periódico dos extratos superiores; 2. Organização, em parceria com pesquisadores da UFAM e
da UFAC, do evento Antropologia, Antropoceno e Amazônia (previsto para ocorrer virtualmente em 2021); 3. Participação
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em eventos acadêmicos no âmbito local e nacional para divulgação dos resultados desta pesquisa; 4. Participação no
grupo de pesquisa Ameríndia do IFCH/UFPA, liderado pela coordenadora do projeto; 5. Orientação de pesquisas de
iniciação científica, de Trabalhos de Conclusão de Curso, de mestrado e de doutorado; 6. Interlocução com discentes,
professores da UFPA e convidados de outras instituições nacionais por meio de eventos acadêmicos (seminários,
palestras, reuniões de trabalho etc.). Considerando que o projeto de pesquisa está estruturado em conformidade às
regras da instituição, apresentando a fundamentação teórica e metodológica para tal empreendimento, além de já ter
recebido a aprovação prévia da faculdade de origem, sou de parecer favorável à aprovação do projeto de pesquisa da
Profa. Dra. Júlia Otero dos Santos, com alocação de 20 horas da carga horária de trabalho, no período de março de 2021
a fevereiro de 2023.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR
UNANIMIDADE. 4.29. PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "INDICADORES DE IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS:
ANÁLISE SOBRE A ZONA COSTEIRA NO PARÁ (BRASIL), SANTIAGO DE CUBA (CUBA) E BEIRA
(MOÇAMBIQUE)". PERÍODO: 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022, COM ALOCAÇÃO DE 20H DE
CARGA HORÁRIA INTERESSADO (A): PROFª. MARCIA APARECIDA DA SILVA PIMENTEL- FGC. RELATOR (A):
PROFª. DAIANA TRAVASSOS - PPG-A: Em parecer, a relatora APROVA o pedido pelos seguintes termos: " O presente
parecer trata do projeto de pesquisa "INDICADORES DE IMPACTOS SÓCIOAMBIENTAIS: Análise sobre a zona costeira
no Pará (Brasil), Santiago de Cuba (Cuba) e Beira (Moçambique)", coordenado pela Professora Doutora Márcia Aparecida
da Silva Pimentel. O projeto foi previamente aprovado em reunião da Faculdade de Geografia em 19/11/2020 de acordo
com parecer favorável da Professora Doutora Maria Goretti da Costa Tavares. Consiste de um projeto de colaboração
interinstitucional, tendo como colaboradores docentes da Universidade de Oriente Santiago (Cuba), Universidade do
Minho (Portugal) e Universidade Licungo (Moçambique) bem como por um discente doutorado da Universidade de Oriente
Santiago de Cuba; na nossa instituição colaboram o prof. Dr. Cláudio Fabian Slzafztein, 03 mestrandos e 05 discentes da
graduação do PPGEO. O projeto tem como objetivos analisar impactos socioambientais na Zona Costeira do Nordeste
Paraense (Brasil), de Santiago de Cuba (Cuba) e de Beira (Moçambique) a partir da metodologia PEIR (Pressão Estado,
Impacto e Resposta), analisar os processos e as formas de uso, ocupação, as pressões e resistências nesses territórios,
bem como identificar e analisar as políticas públicas sobre o tema da questão ambiental e as zonas costeiras e sua
relação (ou não) com os Acordos Internacionais sobre Meio Ambiente. A metodologia e referencial teórico propostos estão
atualizados e adequados aos objetivos da pesquisa. Tendo como proposta metodológica as seguintes etapas: 1.
Descrição da área de pesquisa. Nesta etapa se fará localização geográfica, caracterização do meio biofísico utilizando
técnicas de geoprocessamento para mapeamento da área de estudo. 2. Contextualização histórica, demarcando os
processos de uso e ocupação do município, associando o levantamento de pesquisas já realizadas sobre o tema. 3.
Seleção de indicadores de sustentabilidade socioambientais pautados em parâmetros internacionais. 4. Construção
tabelas e gráficos de barra com atribuição de pesos onde se objetivo fornecer uma visão global dos indicadores e
propriedades ao longo do período estudado. A fonte de dados serão os Institutos de Pesquisas oficiais, correspondente a
cada país. 5. Estruturação dos resultados no modelo Pressão-Estado-Impacto-Resposta (PEIR). Este modelo
desenvolvido pelo PNUMA (2000) visa a retratar, de forma simples, as pressões exercidas pelas atividades humanas e as
possíveis ações para minimizar os impactos causados. A utilização do método PEIR é referência para muitos trabalhos já
realizados nacional e internacionalmente (Quadros; Rebollar, 2009; SILVA et al. 2016), e contribui para facilitar e orientar a
coleta das análises de campo, integrando as informações referentes aos indicadores biofísicos de impactos ambientais e
as sugestões quanto à conservação dos recursos naturais. (Figura 2). As metas estabelecidas para o período de vigência
cuja carga horária é requerida são: 1. Formação de 2 discentes de doutorado, 4 discentes de mestrado e 2 discentes de
Iniciação Científica, cujo tema da pesquisa esteja relacionado com o estudo da Zona Costeira do Estado do Pará. 2.
Aproximar os estudantes de pós-graduação da UFPA com os estudantes da Universid de Oriente (Santiago de Cuba) e
Universidade do Licungo (Moçambique), através de atividades virtuais. 3. Produção 6 artigos entre discentes e docentes
das universidades participantes, para publicação em revistas indexadas.- Organização de 1 livro coletânea de artigos
sobre a dinâmica costeira, impactos socioambientais e gestão local. O Projeto será autofinanciado, contanto apenas com
as bolsas dos discentes de Iniciação Científica, do Mestrado e Doutorado, quando houver. Contudo planejam buscar
outros financiamentos em organismos de financiamento visando aprimorar as condições da pesquisa e das parcerias
internacionais. Considerando a relevância desta proposta, sua coerência nos objetivos, metodologia e teoria, bem como a
importância das parcerias internacionais para nossa instituição, sou de parecer favorável à sua aprovação pelo período de
dois anos com a liberação de 20 horas carga horária para a docente, em concordância com o parecer da Faculdade de
Geografia.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO RELATOR POR UNANIMIDADE.
4.30. PEDIDO DE CESSÃO DE 20H DA CARGA HORÁRIA PARA ATUAR NO PROJETO DE PESQUISA, JÁ
APROVADO POR ESTA CONGREGAÇÃO, INTITULADO "ESTÉTICA E CONHECIMENTO: KANT ENTRE
BAUMGARTEN E SCHOPENHAUER". PERÍODO: 01 DE MARÇO A 31 DE JULHO DE 2021. INTERESSADO (A):
PROF. PEDRO PAULO DA COSTA CORÔA - FAFIL. RELATOR (A): PROF. JOSÉ MAIA - PPG-H: Em parecer, a relatora
APROVA o pedido pelos seguintes termos: "Submeto à apreciação desta Congregação, parecer sobre a solicitação do
Prof. Dr. Pedro Paulo da Costa Corôa, da Faculdade de Filosofia e do PPGFIL, na qual pede carga horária de 20 (vinte)
horas semanais para execução das atividades do Projeto de pesquisa intitulado "Estética e conhecimento: Kant entre
Baumgarten e Schopenhauer", já aprovado pela congregação do IFCH, em 2019, conforme a Portaria nº 60- 2019/IFCH,
sendo desenvolvido o referido projeto no período de agosto de 2019 a julho de 2021. A solicitação de carga horária de 20
(vinte) horas semanais para a pesquisa supradita será para o período de março a julho de 2021. Na época da aprovação
do projeto, o Prof. Dr. Paulo Corôa estava à frente da Coordenação do PPGFIL, com alocação de 40 horas para o
exercício dessa atividade, portanto, não havia solicitado carga horária para execução do Projeto. Mas, com o
encerramento em março da Portaria de alocação de 40 horas semanais para a dita coordenação, o requerente solicita a
alocação da carga horária de 20 horas semanais para a execução do Projeto. Meu Parecer, acompanhando o parecerista
da Faculdade de Filosofia é favorável à concessão da alocação da carga horária de 20h semanais, de março a julho de
2021. Esse é o nosso Parecer, salvo melhor juízo.". Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER
DO RELATOR POR UNANIMIDADE. 4.31. MINUTA DO REGIMENTO ELEITORAL PARA ESCOLHA DO
REPRESENTANTE DO IFCH JUNTO AO CONSEPE. RELATOR (A): PROF. MÁRCIO DOUGLAS - FGC: o processo foi
RETIRADO DE PAUTA a pedido do relator. 4.32. PROJETO DE PESQUISA INTITULADO "LOBBY E POLÍTICAS
PÚBLICAS REGULATÓRIAS". INTERESSADA: PROFA. EUGÊNIA ROSA CABRAL.PERÍODO: 01/08/2020 a
31/07/2022. RELATORA: PROFª. MARIA LÚCIA CHAVES - PPGP: Em parecer, a relatora APROVA o pedido pelos
seguintes termos: "Trata-se do parecer de avaliação do projeto de pesquisa intitulado "Lobby e políticas públicas
regulatórias", a ser desenvolvido entre agosto de 2020 e julho de 2022 pela Profa. Dra. Eugênia Cabral, docente do
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. O referido projeto integra as ações de pesquisa do Projeto de
Cooperação Acadêmica PROCAD-Amazônia, intitulado Políticas Públicas e Processos Decisórios, aprovado junto a
CAPES (Edital n. 21/2018 - PROCAD/Amazônia, Processo 88881.200596/2018-01, conforme Diário Oficial da União),
com vigência de 5 anos (2018 a 2023) entre três Programas de Pós-Graduação e tem como objetivo geral analisar a
pressão de grupos de interesse, na forma de lobby, como fator determinante na formação de agenda, na elaboração e na
implementação de políticas públicas em nível regional, nacional e internacional. Entre os objetivos específicos, o projeto
visa: a) identificar os grupos de pressão em processos de elaboração e de reformulação de políticas públicas regulatórias;
b) identificar as estratégias de pressão de grupos de interesse em processos decisórios de políticas públicas, seja em
estudos de casos ou em perspectiva comparada; c) verificar o efeito de coalizões de interesse na formulações e
reformulação de políticas públicas regulatórias, especificamente aquelas de interesse regional, tais como a ambiental e a
política indigenista brasileira. Como metodologia, fará uso de procedimentos quantitativos e qualitativos com vistas a obter
resultados que melhor expressem a complexidade da questão em análise, com previsão de construção de um banco de
dados com as variáveis relevantes referentes aos processos legislativos. O projeto tem como meta, além da estruturação
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do referido banco de dados, a elaboração de relatório final de pesquisa, apresentação dos resultados do estudo, na forma
de 2 capítulos de livro, 5 artigos científicos, 3 apresentações em Seminários e Congressos; além da realização de
Seminário de Pesquisa para discutir metodologias de pesquisa no campo da Ciência Política, com ênfase nas
metodologias que dão base aos estudos referentes a influências de grupos de pressão em processos de elaboração de
políticas públicas, entre outras ações. A pesquisadora anexou uma série de documentos comprovatórios das afirmações
contidas no projeto, tais como o resultado do Edital PIBIC de 2020, o parecer e ata da reunião do Colegiado PPGCP, de
dezembro de 2020, o comprovante de financiamento de pesquisa, entre outros. É digno de nota que o período de
execução das ações da pesquisa corresponde a agosto de 2020 a julho de 2022 e, nesse sentido, a proponente do
projeto solicita a aprovação do referido projeto com data retroativa a julho de 2020, sem qualquer ônus à instituição, visto
que a Coordenadora do Projeto ocupa Cargo de Gestão com 40 horas destinada para esse fim. A justificativa para tal
pedido está embasada em três pilares: a) as ações de pesquisa não foram interrompidas com a finalização do projeto
anterior, conforme Relatório Final aprovado na reunião da Congregação do IFCH do dia 24 de set. de 2020; b) encontrar-
se vinculado ao Grupo de Pesquisa coordenado pela referida professora, um bolsista de Iniciação Científica (Edital
10/2020 - PROPESP-UFPA), com vigência da Bolsa prevista para set. de 2020 a ago. de 2021 (Resultado do Edital PIBIC
e Plano de Trabalho - Anexos 4 e 8; c) Necessidade de cadastro de novo projeto de pesquisa na Plataforma Sucupira e no
SIGAA. Considerando que o projeto de pesquisa está estruturado em conformidade às regras da instituição, apresentando
de maneira competente a fundamentação teórica e metodológica para tal empreendimento, além de integrar o projeto de
cooperação acadêmica PROCAD-Amazônia e de já ter recebido a aprovação prévia da faculdade subunidade de origem,
sou de parecer favorável à aprovação do projeto de pesquisa da Profa. Dra. Eugênia Rosa Cabral, no período de julho de
2020 a julho de 2022, com alocação de 20 horas semanais de sua carga horária para o segundo ano de execução do
projeto (agosto de 2021 a julho de 2022), uma vez que durante o primeiro ano de execução da pesquisa (2020-2021) não
há necessidade de cessão de carga horária, pois a coordenadora do projeto que tem 40 horas dedicada à gestão
acadêmica como Coordenadora do PPGCP." Em votação, A CONGREGAÇÃO DO IFCH APROVOU O PARECER DO
RELATOR POR UNANIMIDADE. 4.33. MINUTA DO REGULAMENTO DO LABORATÓRIO DE ARQUEOLOGIA
"DENISE PAHL SCHAAN". RELATOR (A): PROF. CEZAR QUARESMA - FAPSI: O relator solicita a BAIXA EM
DILIGÊNCIA do processo para esclarecimentos junto à Faculdade de Ciências Sociais e Programa de Pós-Graduação em
Antropologia. 4.34. CONVALIDAÇÃO DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. INTERESSADA:
LUISA MARIA SILVA DANTAS: O Senhor Presidente informou aos congregados que a servidora foi avaliada por sua
chefia imediata, com conceito excelente. Na sequência foi colocado em votação e CONVALIDADO O RESULTADO DA
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DA DOCENTE ACIMA MENCIONADA, PELA
CONGREGAÇÃO DO IFCH. 4.35. CONVALIDAÇÃO DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
INTERESSADA: DAIANA TRAVASSOS ALVES: O Senhor Presidente informou aos congregados que a servidora foi
avaliada por sua chefia imediata, com conceito excelente. Na sequência foi colocado em votação e CONVALIDADO O
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DA DOCENTE ACIMA MENCIONADA,
PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH. 4.36. CONVALIDAÇÃO DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
INTERESSADA: MICHELE ESCOURA BUENO: O Senhor Presidente informou aos congregados que a servidora foi
avaliada por sua chefia imediata, com conceito excelente. Na sequência foi colocado em votação e CONVALIDADO O
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DA DOCENTE ACIMA MENCIONADA,
PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH. 4.37. CONVALIDAÇÃO DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
INTERESSADO: LEONARDO BARROS SOARES: O Senhor Presidente informou aos congregados que o servidor foi
avaliado por sua chefia imediata, com conceito excelente. Na sequência foi colocado em votação e CONVALIDADO O
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DA DOCENTE ACIMA MENCIONADA,
PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH. 4.38. CONVALIDAÇÃO DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.
INTERESSADO: CONVALIDAÇÃO DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. INTERESSADO:
PEDRO JOSÉ TÓTORA DA GLÓRIA: O Senhor Presidente informou aos congregados que o servidor foi avaliado por
sua chefia imediata, com conceito excelente. Na sequência foi colocado em votação e CONVALIDADO O RESULTADO
DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DA DOCENTE ACIMA MENCIONADA, PELA
CONGREGAÇÃO DO IFCH. 4.39. CONVALIDAÇÃO DO 1º CICLO DE AVALIAÇÃO DE SERVIDOR TÉCNICO EM
ESTÁGIO PROBATÓRIO. INTERESSADO: OBERDAN OLIVEIRA FERREIRA: O Senhor Presidente informou aos
congregados que o servidor foi avaliado por sua chefia imediata, com conceito excelente. Na sequência foi colocado em
votação e CONVALIDADO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DA
DOCENTE ACIMA MENCIONADA, PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH. 4.40. CONVALIDAÇÃO DO 2º CICLO DE
AVALIAÇÃO DE SERVIDOR TÉCNICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. INTERESSADO: BRUNO DANIEL DAS NEVES
BENITEZ: O Senhor Presidente informou aos congregados que o servidor foi avaliado por sua chefia imediata, com
conceito excelente. Na sequência foi colocado em votação e CONVALIDADO O RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DA DOCENTE ACIMA MENCIONADA, PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo o Senhor Presidente agradecido a presença de todos, e para
constar, eu, Ingrid Domingues, Secretária Executiva do Instituto, em exercício, lavrei a presente Ata, que depois de lida e
submetida à aprovação, será por mim subscrita e assinada por quem de direito. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas
da Universidade Federal do Pará, em Belém, vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte e um.

Atenciosamente,

Ingrid Domingues

Assistente em Administração / Secretaria Executiva / IFCH / UFPA
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MARISE ROCHA MORBACH 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 3299805 

(Assinado digitalmente em 24/05/2021 18:33 ) 
MAURO CEZAR COELHO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 2216215 

(Assinado digitalmente em 15/04/2021 10:14 ) 
NORBERTO DA SILVA MARQUES 

AUXILIAR EM ADMINISTRACAO 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 1946419 

(Assinado digitalmente em 15/04/2021 11:45 ) 
PAULO DE TARSO RIBEIRO DE OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 2153023 

(Não Assinado) 
PEDRO JOSÉ TÓTORA DA GLÓRIA 

FUNÇÃO INDEFINIDA 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 3139780 

(Assinado digitalmente em 14/04/2021 18:29 ) 
PEDRO PAULO DA COSTA COROA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 327411 

(Assinado digitalmente em 14/04/2021 19:39 ) 
RAFAEL IVAN CHAMBOULEYRON 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 2198874 

(Assinado digitalmente em 14/06/2021 19:18 ) 
RITA DENIZE DE OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 1809116 

(Assinado digitalmente em 13/05/2021 15:27 ) 
ROBERTO DE ALMEIDA PEREIRA DE BARROS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 2181939 

(Assinado digitalmente em 28/04/2021 19:00 ) 
SILVIA DOS SANTOS DE ALMEIDA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 2210373 

(Assinado digitalmente em 15/04/2021 11:01 ) 
THIAGO DIAS COSTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
IFCH (11.38) 

Matrícula: 2617095 

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 12:00 ) 
VOYNER RAVENA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
NEAP (11.92) 

Matrícula: 3185045 



23/06/2021 https://sipac.ufpa.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=1272583

https://sipac.ufpa.br/sipac/protocolo/documento/documento_visualizacao.jsf?idDoc=1272583 12/12

Para verificar a autenticidade deste documento entre em
https://sipac.ufpa.br/public/documentos/index.jsp informando seu número: 734, ano:

2021, tipo: ATA DE REUNIÃO, data de emissão: 14/04/2021 e o código de verificação:
ca4d166e8d

https://sipac.ufpa.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

