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Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, através
de videoconferência realizada por meio do link: https:// meet.google.com/wuh-xgth-ruw, iniciou-se a
reunião ordinária da Congregação do IFCH sob a Presidência do Diretor-Geral do Instituto - Prof. Dr.
Fernando Arthur de Freitas Neves. Diretor-Adjunto do IFCH,PRESENTES OS CONGREGADOS: 
Prof. Giovane Mota; a Diretora da Faculdade de Ciências Sociais, Profª. Izabela Jatene; Diretor da
Faculdade de Filosofia - FAFIL, Prof. Damião Bezerra Oliveira; a Diretora da Faculdade de Geografia -
FGC, Prof. Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães; o Vice-diretor da Faculdade de Psicologia,
Prof. Cezar Romeu Quaresma; O Diretor da Faculdade de História - FAHIS, Prof. Márcio Couto
Henrique; O Vice-Coordenador do PPG em Antropologia, Prof. Fabiano Gontijo; a Coordenadora do PPG
em Ciência Política, Profª. Eugênia Rosa Cabral; a Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Sociologia e Antropologia, Profª Edila Arnaud Ferreira Moura; o Coordenador do PPGFIL, Prof.
Ernani Chaves; o Coordenador do PPG em História, Prof. Francivaldo Nunes; a Coordenadora do PPG
em Segurança Pública, Prof.ª Silvia Almeida; Coordenador do PPG em Psicologia, Prof. Leandro
Passarinho; A Coordenadora de Planejamento, Gestão e Avaliação, Ana Lúcia Tavares; Os represetantes
docentes: Prof. Pedro José Tótora- FACS; Prof. Antônio Sérgio Nunes - FAFIL; Prof. Eder Mileno -
FGC; Prof.ª Andréa Chaves - PGGSA; Prof. Antônio Maurício Costa - PPHIST; Profª. Maria Lúcia
Chaves - PPGP e Prof. Edson Marcos Ramos - PPGSP; Prof. Bruno Rubiatti - PPGCP; Profª. Beatriz de
Almeida Matos - PPGA; Os representantes técnicos: Ana Cristina Trindade; Augusto Severo; Ingrid
Domingues; Jocilene Vanzeler; Orinete Souza; Bruno Benitez; Maria Augusta Durans; Norberto

 Marques; Os Representantes Discentes: João Polaro - PPGCP; Ozian de Sousa Saraiva - PPGSA; 
Coordenador do PPG em Geografia, Prof. João dos Santos Nahum; OsAUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: 

representantes docentes: Prof. Thiago Dias Costa - FAPSI; Profª Maria Goretti Tavares - PPGEO; Prof.ª
Loiane Verbicaro - PPGFIL; o representante técnico: Fábio Rosselvelt; Wanessa Pragana; Francisco
Tenório; Representante Docente do IFCH no CONSEPE e daAUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS: 
FAHIS, Prof. Mauro Cezar Coelho; Os representantes técnicos: Antônio Carlos Villas; Jucianny Lima; E
os Representantes Discentes: Maria Cristina Simões - PPGA; Flávio William Brito Matos - PPGHIST;
Gabryela Eliana Correa Lobato - FACS; Airely Neves Pereira - FAFIL; Glaucilene Gomes de Barros -
FCG; Emilly Cordeiro - FAHIS; Sabryna Lais Tavares de Lima - FAPSI; Victor Hugo Amaro Moraes de
Lima - PPGFIL; Robson Luiz Costa Santos Arraes - PPGGEO; Larissa Neves Duarte - PPGSP; e José
Maria Nascimento Amaral - PPGPSI; Constatada a viabilidade do acesso online, o Senhor Presidente
iniciou a reunião seguindo a ordem encaminhada na pauta: 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021 (SIPAC/DOCUMENTO 

APROVADA PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR23073.001461/2022-65): ATA FOI 
 UNANIMIDADE. 2-COMUNICAÇÕES: O Senhor Diretor comunicou aos senhores coordenadores de

Pós-graduação e diretores das faculdades quanto ao envio do relatório de atividades anual de 2021, e
enfatizou que o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) precisa ser abastecido das atividades
individuais desenvolvidas no âmbito interno das subunidades, pois estas irão compor o relatório anual do
instituto. Na oportunidade o professor Marcio Couto Henrique fez menção de uma reunião, na qual foi
citada a possibilidade da criação de uma plataforma para inserção dessas informações. Dando seguimento,
o referido docente parabenizou o senhor diretor do IFCH pela celebração de seu natalício. Na



oportunidade o professor Francivaldo Alves Nunes expressou seus votos de feliz aniversário ao senhor
Diretor do IFCH, e comunicou que os programas de pós-graduações estão organizando o primeiro
congresso internacional de humanidades intitulado " humanidades na era da automação", o qual irá
ocorrer em formato digital nas prováveis datas de 08 março a 05 de maio de 2022 por meio de lives que
ocorrrerão todas as terças e quintas-feiras. Em seguida a professora Eugenia Rosa Cabral informou que a
PROPLAN não havia liberado o acesso das senhas da plataforma de preenchimento das atividades
individuais das subunidades, e que portanto, as informações deveriam ser preenchidas manualmente na
planilha excel. Dando seguimento, a referida docente informou que o ministério público do Rio de janeiro
manteve o processo para CAPES apresentar as comprovações em relação as mudanças que foram feitas, e
neste sentido os programas de pós-graduação ficaram sem acesso as notas de avaliação. Em seguida o
professor Ernani Pinheiro Chaves ressaltou o aniversário do senhor diretor do IFCH. 3-PROPOSIÇÕES. 
O Diretor Geral Fernando Arthur de Freitas Neves informou a revogação da portaria de concessão de
carga horária do docente Bruno de Castro Rubiatti no projeto de pesquisa intitulado "PARTIDOS E
COALIZÃO NO SISTEMA DE COMISSÕES DO SENADO FEDERAL" aprovado na reunião
congregação do dia 25 de novembro de 2021, em razão da aprovação de seu afastamento para cursar o
estágio pós-doutoral apreciado na reunião da congregação do dia 16 de dezembro de 2021. Dando
seguimento, o senhor Diretor salientou que os congregados devem atentar-se para os interstícios dos
projetos, principalmente quanto à concessão de carga horária. Ressaltando, que não é admissível a
concessão de Carga horária retroativa. Em relação ao pedido de carga horária para docente colaborador
em projetos de pesquisa deverá ser detalhamente justificada no plano de trabalho do coordenador. Dando
seguimento, o Senhor Diretor do IFCH solicitou a alteração na ordem da pauta para sanar logo os itens
pendentes da reunião de dezembro de 2021. Na oportunidade, a secretaria também solicita a inclusão de

 itens pendentes, mas que não constaram na pauta encaminhada. 4. ORDEM DO DIA. 4.1. Minuta de
Resolução para alteração da "RESOLUÇÃO N. 01, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018, que
estabelece critérios de realização e avaliação das Provas Escrita, Didática e de Memorial e do
Julgamento de Títulos em Concursos Públicos para o ingresso na Carreira de Magistério de Ensino
Superior deste Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH". SIPAC/Processo
23073.048029/2021-57. Proponente: Faculdade de Ciências Sociais. Relator: Profa. Dra. Benedita
Alcidema Coelho dos Santos Magalhães- FGC. O senhor diretor do IFCH lembrou a todos que foi
enviado um ofício Circular a todas subunidades para pautar esta minuta nos seus respectivos conselhos.
Na oportunidade a relatora profa. Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães informou que este
item de pauta foi discutido no Conselho da Faculdade de Geografia e Cartografia (FGC) em dezembro de
2021. Contudo, segundo a senhora relatora não houve disposição por parte dos docentes na alteração da
Resolução vigente, e decidiram seguir o parecer exarado pela relatora. Na oportunidade o professor
Ernani Pinheiro Chaves questionou a decisão do conselho da FGC sobre o seguir o parecer exarado pela
relatoria, e perguntou a senhora relatora se isso implica em manter as alterações na resolução sem
contribuiçoes por parte do conselho da FGC. Na oportunidade a senhora relatora explicou que as
alterações propostas pela Faculdade de Ciências Sociais (FACS) não foram questionadas e nem
contrariadas no Conselho da FGC, e que não houve proposições oriundas dos membros deste Conselho.
Na oportunidade o professor Ernani Pinheiro Chaves mencionou as decisões deliberadas no Conselho da
Faculdade de Filosofia (FAFIL) e no colegiado do Programa de Pós-graduação em Filosofia (PPGFIL),
nos quais não concordam que haja a mesma pontuação para produção acadêmica, atividade de ensino e
extensão, e pontou os motivos da não concordância, segundo o referido docente a atividade de extensão
não são consideradas prioritárias na área da filosofia, pois a especificidade da área da filosofia não
comporta a mesma prioridade as atividades de extensão, acadêmicas e ensino, e ressaltou que colocar
peso 3 para essas três atividades fere a especificidade da área. Dando seguimento, o referido professor
lembrou a exposição dos motivos apresentada pelos docentes da faculdade de ciências sociais no item
extensão no qual está sendo considerado fundamental dos programas pela CAPES. Dando seguimento, o
professor Ernani Pinheiro Chaves propôs que as alterações solicitadas pela FACS sejam aceitas, na
medida que os pesos dados as atividades na planilha sejam atribuidos por cada faculdade de acordo com
sua especificidade. Na oportunidade o professor Giovane da Silva Mota questionou a proposição feita
pelos Conselho da FAFIL e PPGFIL, e informou sobre um possível embate jurídico, pois quando o edital
do concurso é publicado, ele vai baseado em uma única resolução para qual os pesos já estão ponderados
e fixos. Em seguida, o professor Francivaldo Alves Nunes informou que as alterações na resolução foram
pautadas na reunião do Colegiado do programa de Pós-graduação em História (PPHIST), e que não houve
tempo para esgotar todas as questões da minuta, porém ficou a cargo dos docentes em momento oportuno
deixar suas contribuições. Entretanto, o referido docente destacou que o ponto da minuta discutido no



colegiado foi a preocupação com a pós-graduação no quesito da pontuaçao do plano de trabalho dos
professores para que possam atenter as demandas da própria pós-graduação de acordo com as
recomendações da CAPES. Dando seguimento, o referido docente pontuou o grupo 3 na proposta da
minuta na parte de atividades didáticas que aponta 8 anos no tempo de contagem, e no seu entendimento
este tempo pode ser reduzido, e propôs que fosse reduzido para 5 anos essa experiência de atividade

Francivaldo Alves Nunes foi a pontuação dos artigosdidática. Outro ponto destacado pelo professor 
principalmente os artigos de qualis C, pois de acordo com o professor esses artigos estão equivalentes aos
artigos de qualis B, ou seja, há uma dissonância muito grande entre esses qualis quando comparado ao
novo quadro. Ainda na oportunidade, o professor Francivaldo Alves Nunes expressou a preocupação
quanto a questão da extensão, pois na área de sua especificidade não tem o mesmo peso do ensino e da
pesquisa. Na oportunidade o professor Ernani Pinheiro Chaves enfatizou a questão dos pesos, que
segundo ele, o mesmo peso para essas atividades é insatisfatório, e que se não houver uma tentativa de

 contornar a situação, o voto de seu colegiado o qual representa será contrário a mudança . Em seguida, a
 professora Edila Arnaud Ferreira Moura agradeceu a todos que fizeram a leitura minuciosa da minuta, e

dos posicionamentos já firmados a respeito da minuta por parte das subunidades. Dando seguimento, a
professora reforçou que a proposta da minuta levanta duas questões que foram confundidas segundo a
referida docente, uma em relação a distribuição dos pesos que não é a mais grave, e que de acordo com a
docente não houve a intenção de desvalorizar os trabalhos das subunidades. Dando seguimento, a

 professora Edila Arnaud Ferreira Moura informou a distribuição dos pesos da atual resolução, e que
houve uma análise das propostas de todos os institutos, e não é possível atribuir pesos de acordo com área
de cada subunidade, pois de acordo com a resolução CONSEPE cabe a cada instituto definir a proposta de
resolução dos concursos, e que a proposta feita pela FACS é apenas uma reorganização nos itens de
pontuação. Além disso, a referida professora citou que a extensão tem sido item bem desafiador para os
docentes, e que a intenção de inserir este item no quadro pontuação é uma contribuição aos candidatos
que já estão tendo essa experiência na extensão. Na oportunidade a professora Eugenia Rosa Cabral
propôs que fosse feita uma outra reunião para apenas discutir este ponto de pauta, e considerou que na
Resolução N. 01, de 05 de Novembro de 2018, que Estabelece critérios de realização e avaliação das
Provas Escrita, Didática e de Memorial e do Julgamento de Títulos em Concursos Públicos para o
ingresso na Carreira de Magistério de Ensino Superior deste Instituto de Filosofia e Ciências Humanas -
IFCH, faz cortes significativos quanto a produção científica no artigo 22 no quesito valoração, e este
segundo a referida professora foi a questão central da proposta da minuta da resolução. Outro ponto
discutido pela professora foi o item 2.2 da resolução em vigor, na qual a pontuação de projeto de
pesquisa, ensino e extensão é exatamente igual, e que a questão da extensão segundo a referida docente é
algo que não está apenas sendo discutida na pós-graduação, porém está em todas as universidades do
Brasil na graduação, porque está colocado em pauta a creditação da extensão na graduação. Na
oportunidade o professor Ernani Pinheiro Chaves reiterou que o ponto de discordância é a atribuição de
peso 3 para atividades acadêmicas, administrativas, ensino e extensão. Em seguida a professora Edila

 Arnaud Ferreira Moura questionou a fala do professor Ernani Pinheiro Chaves sobre sua proposta quanto
a minuta. Na oportunidade o referido docente frisou que esta proposta pode ser discutida nesta reunião
com todos os congregados presentes. Na oportunidade a professora Izabela da Silva Jatene questionou
qual ponto deveria ser atribuido a extensão, e propôs que fosse feito durante esta reunião. Dando
seguimento, o Senhor Diretor fez suas ponderações a respeito do item atividades administrativas, pois
segundo ele, deve haver uma supressão deste item. Além disso, o senhor diretor questionou para efeito de
encaminhamento se havia dentre os presentes alguém que sustente a sugestão proferida pelo professor
Fabiano Gontijo. Na oportunidade a professora Eugenia Rosa Cabral questionou se os concursos públicos
que já estão em andamento, não teriam nenhum problema devido a nova resolução, caso não tenha, a
referida docente disse que deveria acatar as proposições feitas no chat pelo professor Fabiano Gontijo, e
propôs que houvesse a distribuição dos pontos. Na oportunidade a professora Andrea Bittencourt Pires
Chaves mencionou que a proposta feita pelo professor Fabiano Gontijo deveria ser feita desde o início das
discussões da minuta, e destacou que toda resolução do IFCH deve ser encaminhada primeiramente com a
portaria de uma comissão, para que esta comissão faça a resolução votada. Na oportunidade o senhor

 Diretor do IFCH frisou as falas da professora Edila Arnaud Ferreira Moura sobre sua consulta na Câmara
de Ensino, no caso de aprovação desta nova resolução e envio desta para a Câmara de Ensino antes da
publicação dos editais dos concursos, não haveria problemas para estes certames. Na oportunidade a
professora Izabela da Silva Jatene enfatizou que será incorporado ao texto da minuta as colaborações
feitas pelo professor Francivaldo Alves Nunes para ajustar a redação da própria resolução. Na
oportunidade o senhor Diretor informou o encaminhamento de proposição de alteração dos pesos



conforme avaliou o professor Francivaldo Alves Nunes, e propôs a supressão do item gestão. Em seguida
o professor Ernani Pinheiro Chaves informou as propostas de pesos informados pela professora Edila

  Arnaud Ferreira Moura foram inseridos no chat desta reunião, e questinou que não havia nenhum item
com peso 4, e citou que para formação acadêmica é peso 1, produção científica peso 3, atividades

 didáticas peso 3 e atividades técnico-profissionais peso 2. Na oportunidade a professora Edila Arnaud
Ferreira Moura informou que para atividades didáticas é peso 4. Dando seguimento, o Senhor Diretor
argumentou a todos os congregados se poderiam votar nesta formulação nos termos reelaborados pela

 profa. Edila Arnaud Ferreira Moura. EM VOTAÇÃO, A MINUTA FOI APROVADA PELA
  CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.2 - Relatório do projeto de pesquisa intitulado

"A Criminalização e o Encarceramento de Adolescentes da Região Metropolitana de Belém",
desenvolvido no período de julho de 2019 a junho de 2021. Processo/ SIPAC 23073.051116/2021-91.
Interessado (a): Profª. Nelissa Peralta Bezerra - FACS. Relator: Prof. Edson Marcos Ramos -

O senhor relator exarou parecer favorável, e destacou que o desenvolvimento do referido ProjetoPPGSP. 
resultou: (i) Aprovação do projeto nos Editais PIBIC UFPA (2019, 2020), com concessão de 5 (cinco)
bolsas em 2 (dois) anos, resultando na orientação de três estudantes de iniciação científica; Orientação de
4 (quatro) trabalhos de conclusão de curso de estudantes de graduação; realização de treinamento de
estudantes para análise de dados quantitativos e qualitativos; Construção de um banco para armazenagem
e análise de dados sobre vitimação de adolescentes no Pará; Apresentação de 3 (três) trabalhos em
eventos científicos nacionais no período; Publicação de 5 (cinco) artigos em revistas nacionais e
internacionais no período e (vii) Publicação de 3 (três) capítulos de livros no período. 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 8  da Resolução No 01 de 30/10/2017 doo

IFCH, fazendo desta forma um importante diálogo entre ensino, pesquisa e extensão. EM VOTAÇÃO, O
PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 
4.3-Renovação do Projeto de pesquisa intitulado "A Criminalização e o Encarceramento de
Adolescentes da Região Metropolitana de Belém''. Período: julho de 2021 a junho de 2023, com
solicitação de alocação de 20 horas da carga horária. Processo SIPAC 23073.051130/2021-95
Interessado (a): Profa. Nelissa Peralta Bezerra - FACS. Relator: Prof. Edson Marcos Ramos -

O senhor relator exarou parecer favorável, e frisou que o Projeto contará com a participação 2PPGSP. 
(dois) alunos de graduação, além da coordenadora. Além disso, relator mencionou que os objetivos do
projeto são: Evidenciar e descrever os mecanismos de operacionalização do genocídio da juventude negra
na região metropolitana de Belém; Descrever e analisar o discurso da mídia televisiva e seu papel na
criminalização da juventude da região metropolitana de Belém; Analisar a relação entre a criminalização
e a vitimização de adolescentes na região metropolitana de Belém e Descrever trajetórias de vida dos
adolescentes em conflito com a lei. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA
CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.4 - PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA
HORÁRIA DE 40H PARA 20H. SIPAC/PROCESSO: 23073.021503/2021-01. INTERESSADO:

Este item foi retirada de pautaPROF. CLAY ANDERSON. . 4.5 -RELATÓRIO DO PROJETO DE
PESQUISA INTITULADO "FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE HISTÓRIA: UMA ANÁLISE
DOS CURSOS DE LICENCIATURA EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS (2002-2019)"
COORDENADO PELO PROF. DR. MAURO CEZAR COELHO-FAHIS, NO PERÍODO DE 01
DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO
REFERIDO PROJETO COM SOLICITAÇÃO ALOCAÇÃO DE 20 HORAS DE
CARGA-HORÁRIA, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO

 Este item foi retirada de pauta.DE 2023. SIPAC / PROCESSO 23073.048247/2021-91. 4.6 - Pedido de
Progressão Funcional de Professor Associado I para Professor Associado II. SIPAC/Processo
23073.039672/2021-90. Interessado (a): Prof. Agostinho De Freitas Meirelles - FAFIL - Banca
Examinadora do IFCH presidida pela Profª. Cristina Donza Cancela. A senhora relatora exarou
parecer favorável, e ressaltou que o docente atendeu às exigências do artigo 12, inciso IV da Resolução
Nº 4644 de 24 de março de 2015 do CONSEPE, no qual é requerido que o docente, para efeito de
progressão de nível de Associado Nível I para nível II é necessário que alcance uma pontuação mínima de
cento e vinte pontos (120). Conforme análise do Relatório apresentado, com as devidas comprovações,
constatou que o referido docente atingiu um total de quatrocentos e setenta e hum pontos (471). EM
VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR
UNANIMIDADE. 4.7 - Pedido de Progressão Funcional de Professor Associado II para Professor
Associado III. SIPAC/Processo 23073.039674/2021-90. Interessado (a): Prof. Agostinho De Freitas



AMeirelles - FAFIL - Banca Examinadora do IFCH presidida pela Profª. Cristina Donza Cancela. 
senhora relatora exarou parecer favorável, e mencionou que o interessado atendeu às exigências do artigo
12, inciso IV da Resolução Nº 4644 de 24 de março de 2015 do CONSEPE no qual é requerido que o
docente, para efeito de progressão de nível de Associado Nível II para nível III é necessário que alcance
uma pontuação mínima de cento e vinte pontos (120). Conforme análise do Relatório apresentado, com as
devidas comprovações, constatou que o referido docente atingiu um total de quatrocentos e hum pontos

 (401). EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR
UNANIMIDADE. 4.8 - Pedido de Progressão Funcional de Professor Adjunto III para Professor
Adjunto IV. SIPAC/Processo 23073.039392/2021-81. Interessado (a): Prof. Bruno Rodrigues Dos

EsteSantos - FAPSI - Banca Examinadora do IFCH presidida pelo Prof. Márcio Couto Henrique. 
 item foi retirado de pauta à pedido do presidente da comissão. 4.9 - Pedido de Progressão Funcional de

Professor Adjunto III para Professor Adjunto IV. SIPAC/Processo 23073.055107/2021-70.
Interessado (a): Prof. Franciney Carvalho da Ponte - FGC. Banca Examinadora do IFCH presidida

 pelo Prof. Márcio Couto Henrique. Este item foi retirado de pauta à pedido do presidente da comissão. 
4.10 - Convalidação do 1º e 2º ciclo de Avaliação de desempenho no estágio probatório. SIPAC Nº
23073.036834/2019-13. Interessado (a): Profª. Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhaes -

O senhor diretor fez o devido encaminhamento do processo. EM VOTAÇÃO, O PROCESSO FOIFGC. 
APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.11 - Convalidação do 1º
ciclo de Avaliação de desempenho no estágio probatório. SIPAC 23073.051201/2021-50. Interessado

O senhor diretor fez o devido(a): Servidora Fernanda Santiago Ferreira Dos Reis - PPGHIST. 
encaminhamento do processo. EM VOTAÇÃO, O PROCESSO FOI APROVADO PELA
CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.12- Relatório final do projeto de pesquisa
"Diversidade Sexual e de Gênero, Ideologia de Nation-Building e Antropologia". SIPAC / Processo
23073.045499/2021-98. Interessado (a): Prof. Fabiano Gontijo - PPGA. Relator: Prof. Antônio

O senhor relator exarou parecer favorável, e mencionou que oMaurício Dias da Costa - PPGHIST. 
projeto recebeu financiamento de Bolsa de Produtividade do CNPQ durante a sua realização entre os anos
de 2018 e 2021 (302254/2018-8). Além disso, o relator frisou que os resultados da pesquisa alcançaram
grande repercussão: foram publicados 16 artigos (2 desses em periódicos Qualis A1 e 5 em periódicos
Qualis A2), 3 capítulos de livro, 3 livros (um deles em inglês, sendo dois lançados por editoras
estrangeiras), além da organização de dois dossiês em periódicos nacionais. Quanto à formação de
recursos humanos promovida pelo coordenador do projeto, foram concluídas 2 orientações de doutorado,
5 de mestrado, 3 trabalhos de iniciação científica e 2 de monografia de graduação, além de uma

 supervisão de professora visitante sênior. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA
CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.13 - Projeto de pesquisa "Diversidade Sexual
e de Gênero, Política e Antropologia". Período: março de 2022 a fevereiro de 2025, com alocação de
20h de carga horária SIPAC / Processo 23073.045484/2021-09. Interessado (a): Prof. Fabiano de

O senhor relatorSouza Gontijo - PPGA. Relator: Prof. Antônio Maurício Dias da Costa - PPGHIST. 
exarou parecer favorável, e destacou que a justificativa para a concessão de carga horária no período
informado reside na aprovação do referido projeto na última chamada para Bolsa de Produtividade de
Pesquisa do CNPq (04/2021), (processo número 306128/2021-7) acompanhada da promoção do
pesquisador para a categoria PQ-1D, nível no qual as pesquisas aprovadas recebem financiamento por 4
anos. Além disso, o relator mencionou que o docente apresenta destacada contribuição para a formação de
recursos humanos na UFPA. Durante a vigência do projeto anterior a este, foram concluídas 2 orientações
de PIBIC, 6 de Mestrado e 8 de doutorado. Quanto à sua produção científica, nos últimos 3 anos, o
professor-pesquisador publicou 3 livros, 3 capítulos de livro e 19 artigos. EM VOTAÇÃO, O PARECER
FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.14 - Relatório do
Projeto de Extensão intitulado " Observatório de conflitos urbanos de Belém". Período: julho/2019
Término: agosto/2021. SIPAC / Processo 23073.052905/2021-40. Interessado (a): Profa. Rodrigo

O relator baixouCorrea Diniz Peixoto - FACS. Relator: Prof. Damião Bezerra Oliveira- FAFIL. 
diligência para atendimento a alguns questionamentos a respeito processo. 4.15 -Renovação do Projeto
de Extensão intitulado "Observatório de conflitos urbanos de Belém". Período: janeiro de 2022 a
janeiro de 2023, sem alocação de carga horária SIPAC / Processo 23073.052132/2021-00.
Interessado(a): Profa. Rodrigo Correa Diniz Peixoto - FACS. Relator: Prof. Damião Bezerra

 O relator baixou diligência para atendimento a alguns questionamentos a respeitoOliveira - FAFIL.
processo. 4.16- Projeto de pesquisa "As estratégias de profissionais da saúde para não sofrer no
trabalho". Período: agosto de 2021 a julho de 2023, com alocação de 20h de carga horária SIPAC /



Processo 23073.001111/2022-07. Interessado(a): Prof. Eric Campos Alvarenga - FAPSI. Relator:
. Item retirado de pauta. Profª. Daiana Travassos Alves - PPGA 4.17 - Projeto de pesquisa "As

políticas de regulação sobre o meio ambiente e seus impactos na Amazônia ". Período: março de
2022 a fevereiro de 2024, com alocação de 20h de carga horária SIPAC / Processo
23073.000722/2022-20. Interessado (a): Prof. Maria Dolores Lima Da Silva - PPGCP. Relator: Prof.

O senhor relator exarou parecer favorável, e mencionou que a pesquisaThiago Dias Costa - FAPSI. 
objetiva investigar o impacto de políticas regulatórias ambientais, de âmbito nacional, na materialização
de projetos de infraestrutura e de áreas protegidas na Amazônia, com foco no estado do Pará. Por fim o
relator destacou que a investigação se dedicará, especificamente, na relação entre as regras de proteção
ambiental, licença a projetos de infraestrutura e impactos socioambientais, e a hipótese norteará a análise
é de que os impasses registrados durante o processo decisório sobre a política regulatória de proteção
ambiental se refletem em conflitos e litígios entre os grupos sociais que ocupam partes do território
amazônico com distintas finalidades, tais como a construção de grandes projetos de infraestrutura e a

 criação e manutenção de áreas protegidas. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA
CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.18-Relatório final do projeto de pesquisa
"Genocídio de povos indígenas: registros do Relatório Figueiredo|Indigenous peoples genocide:
records from the Figueiredo Report". SIPAC / Processo 23073.002700/2022-02. Interessado (a):

A senhora relatoraProfª. Jane Felipe Beltrão - PPGA. Relator: Profª. Maria Lúcia Chaves - PPGP. 
exarou parecer favorável, e enfatizou que as ações foram executadas dentro do período de vigência do
projeto, como atestam as publicações e orientações acadêmicas realizadas. Além da notória relevância
acadêmica do estudo em tela, os resultados da pesquisa teve uma especial importância na atualidade,
diante de uma política de recrudescimento da violência contra os povos indígenas, indicando uma política
de genocídio, como, inclusive, a qual foi denunciada no relatório final da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) do Senado de 2021, que investigou as ações e omissões do governo federal no

 enfrentamento da pandemia da Covid-19. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA
CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.19 -Projeto de pesquisa "Genocídio de povos
indígenas: registros do Relatório Figueiredo Indigenous peoples genocide: records from the
Figueiredo Report". Período: março de 2022 a fevereiro de 2024, com alocação de 20h de carga
horária SIPAC / Processo 23073.002688/2022-28. Interessado (a): Profª. Jane Felipe Beltrão - PPGA

A senhora relatora exarou parecer favorável, e destacouRelator: Profª. Maria Lúcia Chaves - PPGP. 
que o referido projeto foi aprovado quanto ao mérito pelo CNPq no âmbito da bolsa de produtividade em
pesquisa nível 1B, e tem como objetivo analisar o Relatório Figueiredo, documento que indica uma série
de atrocidades contra povos indígenas durante a ditadura militar. Além disso, relatora mencionou que o
atual projeto de pesquisa dá continuidade ao projeto aprovado anteriormente, visando identificar a
violência perpetrada contra os povos indígenas pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), além de verificar

 as versões indígenas dos acontecimentos apresentados no Relatório Figueiredo. EM VOTAÇÃO, O
PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE.  - 4.20
Projeto de pesquisa "Movimentos sociais e gênero no contexto paraense: ativismo político e
interações socioestatais". Período: janeiro de 2022 a dezembro de 2023, com alocação de 20h de
carga horária SIPAC / Processo 23073.002518/2022-43. Interessado (a): Profª. Rayza Sarmento De

A senhora relatoraSousa - PPGCP. Relator: Profa. Fabiana Pereira Sabino de Oliveira- FAPSI. 
exarou parecer favorável, e mencionou que a pesquisa tem como objetivo investigar as interações
socioestatais estabelecidas por movimentos feministas paraenses, em especial os que atuam na capital do
estado, buscando compreender as estratégias e repertórios de ação dos movimentos organizados junto da
sociedade e Estado, e destacou que as metas propostas incluem: Produção de banco de dados sobre
interações socioestatais a partir dos objetivos específicos da pesquisa, Submissão à publicação de dois
artigos em periódicos qualificados, Submissão a editais de financiamento de pesquisa, Apresentação em
dois congressos nacionais da área de Ciência Política, Oferta de disciplinas nos níveis de graduação e
pós-graduação relativas ao projeto, cito em especial "Estudos feministas na política" e "Movimentos
sociais e política", Orientação de estudantes em diferentes níveis acerca dos temas da pesquisa, Oferta de
mini-curso sobre pesquisa qualitativa em Ciência Política, com convidados externos, Oferecimento de um
seminário aberto à comunidade acadêmica sobre os resultados da pesquisa, Construção e reforço de redes
e reuniões de trabalho com pesquisadores de outras instituições com as quais estabelecemos parcerias,

 especialmente UFMG e UnB e Construção de relatório final de pesquisa. EM VOTAÇÃO, O PARECER
FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.21 - Relatório final do
projeto de extensão "Educação Para O Sentido: Planejamento E Desenvolvimento Dos Grupos



Logoeducativos". Período: julho de 2020 a junho de 2021. SIPAC / Processo 23073.002721/2022-10.
Interessado (a): Prof. Airle Miranda de Souza - FAPSI. Relator: Prof. Eder Mileno Silva de Paula -

 O senhor relator exarou parecer favorável, e frisou queFGC. no período de execução do projeto de
extensão foram desenvolvidas parcialmente 01 trabalho de conclusão de curso, orientação de 01 bolsista
edital Pibex2021 e 01 voluntário; 13 eventos envolvendo diálogos, palestras e rodas de conversas, 02
artigos em revista científica, 02 capítulos de livros e 05 trabalhos científicos apresentados em eventos. Por

 fim, o relator mencionou que o relatório de acordo com Resolução N. 4.918/2017 do CONSEPE e da
Resolução N.01/2017 do IFCH. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA
CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.22. Renovação do projeto de extensão
"Educação Para O Sentido: Planejamento e Desenvolvimento dos Grupos Logoeducativos".
Período: 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022, com alocação de 20h de carga horária. SIPAC /
Processo 23073.002721/2022-10. Interessado (a): Prof. Airle Miranda de Souza - FAPSI Relator:

O senhor relator exarou parecer favorável, e mencionou que o projeto deProf. Eder Mileno - FGC. 
pesquisa será desenvolvido constitui continuação de projeto de mesmo título desenvolvido entre agosto de
2020 e julho de 2021, assim, terá o mesmo objetivo desenvolver ações de educação para o sentido por
meio da realização de grupo logoeducativos, apoiados pelos conceitos de Logoterapia e Análise
Existencial de Viktor Frankl, de educação para os valores e para o sentido da vida de Aquino (2012) e de
educação para vida e morte de Julia Kovacs (2003). Por fim, o Senhor relator citou que o referido projeto
está de acordo com a Resolução Nº. 4.918/2017 do CONSEPE e a Resolução Nº. 01/2017 do IFCH. EM
VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR
UNANIMIDADE. 4.23 - Projeto de pesquisa "Desconfiança nas Eleições do Brasil: fatores
explicativos e as consequências para a democracia". Período: janeiro de 2022 a dezembro de 2023,
com alocação de 20h de carga horária SIPAC / Processo 23073.002627/2022-61. Interessado (a):
Prof. Lucas Toshiaki Archangelo Okado - FAPSI. Relator: Prof. Leandro Passarinho Reis Junior -

Devido a ausência do relator na reunião, este item foi retirado de pauta. PPGP. 4.24. Solicitação de
Contratação do docente Carlos Potiara Ramos de Castro como Professor Voluntário. SIPAC /
Processo 23073.000701/2022-12. Interessado (a): Programa de Pós-Graduação em Ciência Política.

. Este item foi retirado de pauta. Relator: Prof. João Santos Nahum - PPGEO 4.25. Pedido de
prorrogação do Projeto de pesquisa "Assembleia Legislativa do Pará: governabilidade, disciplina e
migração parlamentar entre 2011-2014". Período: janeiro de 2022 a dezembro de 2023, com
alocação de 20h de carga horária. SIPAC / Processo 23073.038554/2021-64. Interessado (a): Prof.

O senhor relatorEdir Veiga Siqueira - FACS. Relator: Prof. Ernani Pinheiro Chaves - PPGFIL. 
solicitou a retirada do item de pauta. 4.26 Relatório final do Projeto de Extensão "Roda vida -
Psicologia Escolar na promoção da saúde mental estudantil no Ensino Superior". Período: janeiro
de 2020 a dezembro de 2021, com alocação de 20h de carga horária SIPAC / Processo
23073.042858/2021-26. Interessado (a): Profa. Aline Beckmann de Castro Menezes - FAPSI.

A senhora relatora exarou parecer favorável, e mencionou que as açõesRelator: Eugenia Rosa Cabral. 
do projeto foram executadas, dentro do período de vigência aprovado, em conformidades às regras da
UFPA (Res. 4.918/2017 - CONSEPE); e pontuou que a Coordenadora, durante o período de vigência do
projeto que coincidiu comos dois primeiros anos da pandemia por covid19, reorganizou ações, redefiniu
estratégias e recursos para desenvolver as ações planejadas e alcançar os objetivos específicos e as metas
estabelecidas no projeto. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO

 DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.27 Projeto de Extensão "Roda vida - Psicologia Escolar na
promoção da saúde mental estudantil no Ensino Superior". Período: janeiro de 2022 a dezembro de
2023, com alocação de 20h de carga horária. SIPAC / Processo 23073.042944/2021-39. Interessado
(a): Profa. Aline Beckmann de Castro Menezes - FAPSI. Relator: Eugenia Rosa Cabral. A senhora
relatora exarou parecer favorável, e enfatizou que o projeto irá atender a uma demanda da
Superintendência de Assistência Estudantil (SAEST) da UFPA referente a demandas de discentes de
graduação, identificadas em todos os campi, relacionadas a adoecimento mental, que apresenta sintomas
de estresse e quadros de ansiedade e depressão. Além disso, a relatora mencionou que a questão a ser
abordada pelo projeto de extensão é extremamente relevante para a sociedade em geral, para a
comunidade universitária e ao campo da Psicologia. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO

 PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.28 Relatório do Projeto de Pesquisa
intitulado: "Violência, Natureza e Cultura em Sigmund Freud: aproximações". Período: janeiro de
2020 a dezembro de 2021. SIPAC / Processo 23073.002942/2022-98. Interessado (a): Prof. Mauricio
rodrigues de Souza - FAPSI. Relator: Damião Bezerra Oliveira - FAFIL. O senhor relator exarou



  parecer favorável, e enfatizou que d urante a realização do projeto, o Prof. Mauricio contou com a equipe
que forma seu Grupo de Pesquisa, composto por 1 Doutora, 1 Doutorando, 1 Doutoranda, 2 mestres, 3
mestrandos, um bolsista Pibic e uma bolsista Pibic. Foram 3 publicações em co-autoria com orientandos

 em revistas bem avaliadas pela Capes, no extrato B1. Além disso, o relator mencionou que o relatório
atendeu tanto às exigências institucionais, desde a relação da pesquisa com a graduação e a formação de
futuros pesquisadores, até o resultado concreto na forma de publicações conjuntas com os orientandos
(uma exigência fundamental na avaliação dos PPGs em Psicologia). EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI

 APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.29 Projeto de Pesquisa
"Autoritarismo, Intolerância e Preconceito: um estudo psicossociológico acerca da incidência do
fascismo na atualidade sociopolítica brasileira". Periodo: janeiro de 2022 a dezembro de 2023, com
alocação de 20h. SIPAC / Processo 23073.002946/2022-76. Interessado (a): Prof. Mauricio rodrigues
de Souza - FAPSI. Relator: Damião Bezerra Oliveira- FAFIL. O senhor relator exarou parecer
favorável, e destacou que o projeto se encontra em continuidade com o que vem pesquisando desde no
mínimo 2018 e que diz respeito à investigação de fenômenos tais como o da violência e o do
autoritarismo, a partir do diálogo possível entre a psicanálise e outros campos do saber. O relator
considerou ousado o projeto, na medida em que a dimensão interdisciplinar própria de seu referencial
teórico mais importante aparece em toda a sua dimensão e arriscado, justamente porque se trata de
estabelecer um diálogo muito mais próximo com outros campos do conhecimento, o que exige um esforço
bem maior, pois se trata de tomar como aliadas da psicanálise não só a filosofia, mas também estudos

 sociológicos e da área da ciência política. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA
CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.30 Projeto de Extensão "Atenção Psicológica
ao Adolescente: promoção de saúde e prevenção de riscos a partir da escola". Período: 01/01/2022 à
31/12/2023, com alocação de 20h. SIPAC / Processo 23073.002936/2022-31. Interessado (a): Profa.

. A senhora relatora exarouDra Belizia Barcessat - FAPSI. Relator: Izabela da Silva Jatene - FACS
parecer favorável, e ressaltou que o referido projeto é apresentado de acordo com a normas e instruções
da PROEX, envolvendo uma equipe interdisciplinar de docentes e discentes da graduação e
pós-graduação; tendo como objetivo principal a realização de uma intervenção psicológica nas escolas
para promover a saúde psíquica de adolescentes e prevenir o adoecimento. Além disso, a relatora
mencionou que a equipe do projeto será composta por profissionais de diferentes áreas que se
complementam, o que engrandece as atividades. A metodologia prevê técnicas de exposições orais
presenciais e virtuais com recursos audiovisuais, reuniões de estudos e técnicas, atendimentos na Clínica
de Psicologia, reuniões interdisciplinares, além de estudo e supervisão aos discentes do curso de

 Psicologia participantes do Projeto.. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA
 CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.31 Relatório do Projeto de Extensão "Atenção

Psicológica ao Adolescente: promoção de das atividades saúde e prevenção de riscos a partir da
escola". Período: 01/01/2020 a 31/12/2021. SIPAC / Processo 23073.002929/2022-39. Interessado (a):
Profa. Dra Belizia Barcessat - FAPSI. Relator: Izabela da Silva Jatene - FACS. A senhora relatora
exarou parecer favorável, e frisou que o projeto teve sua metodologia ancorada em trabalhos de grupo,
como rodas de conversa com os adolescentes; apresentação de vídeo; atendimento na Clínica de
Psicologia: entrevista psicológica de acordo com a técnica definida pela psicoterapia psicanalítica e
reuniões interdisciplinares. Diante dos critérios estabelecidos na resolução n. 4.918, de 25 de abril de
2017, do CONSEPE, o projeto cumpre com o item A, referente a orientação de discentes. Todavia, em
virtude do momento global de pandemia, que impossibilitou a finalização de algumas metas propostas,
que devem ser concluídas, em virtude da relevante contribuição do mesmo para um número significativo
de pessoas, que de maneira virtual e/ou presencial, participaram do projeto, reforço a importância de
finalização em etapa subsequente, levando em consideração o anexo 1 da resolução. Ressalto, que o
referido relatório foi aprovado no Conselho da FAPSI, em 10 de novembro de 2021, por especialistas da
área. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR

 UNANIMIDADE. 4.32 Projeto de Extensão "Facilitação Da Escolha Em Orientação Vocacional".
Período: 01/01/2022 à 31/12/2023, com alocação de 20h. SIPAC / Processo 23073.002930/2022-63.
Interessado (a): Profa. Niamey Granhen Brandão da Costa- FAPSI. Relator: Fernando Arthur de
Freitas Neves. O senhor relator exarou parecer favorável, e ressaltou que o projeto é uma reedição de sua
versão anterior, cuja abordagem está centrada na atenção à saúde mental da adolescência, reconhecendo

 nesta a característica "um fenômeno cultural, sócio-político e histórico" . EM VOTAÇÃO, O PARECER
 FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.33 - Relatório Final

do Projeto de Extensão "Facilitação Da Escolha Em Orientação Vocacional". Período: janeiro de



2020 a dezembro de 2021. SIPAC / Processo 23073.002927/2022-40. Interessado (a): Profa. Niamey
Granhen Brandão da Costa- FAPSI. Relator: Fernando Arthur de Freitas Neves. O senhor relator
exarou parecer favorável, e salientou que durante a execução do projeto devido à pandemia da Covid-19,
as atividades tiveram de ser reelaboradas para outros formatos como palestras, entrevistas e uma série de
lives, embora com pouca audiência. E mencionou que dentre as metas alcançadas do projeto está a
disseminação da informação sobre as possibilidades de escolha profissional e mercado de trabalho, bem
como a importância de refletir sobre as escolhas profissionais e os impactos que isso têm na saúde mental;
gerando insumo para a própria reflexão da coordenação do projeto e suas discussões com os estagiários;

 também foram refeitas e atualizadas Cartilhas das Profissões. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI
 APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.34 - Projeto de pesquisa

"Treino de profissionais para pessoas com TEA: uma revisão sistemática da literatura". Período:
01/01/2022 à 31/12/2023, com alocação de 20h. SIPAC / Processo 23073.002914/2022-71. Interessado
(a): Profa. Dra. Tatiana Evandro Monteiro Martins - FAPSI. Relator: Antônio Sergio da Costa
Nunes - FAFIL. O senhor relator exarou parecer favorável, e enfatizou que o projeto está de acordo com
a Resolução 4.918/2017/CONSEPE e Resolução 01/2017, da Congregação do IFCH, no que concerne aos
requisitos por estas solicitados, bem como atende ao Edital PROPESP n° 08/2020, com vigência de dois
anos a ser iniciada em janeiro de 2022 com encerramento em dezembro de 2023, com financiamento
externo. Por fim, o relator mencionou que a pesquisa é voltada para a literatura acerca da temática
proposta de TEA em adolescentes e adultos, que pouco se tem destinado estudos e pesquisas nesse
sentido. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR

 UNANIMIDADE. Em seguida, o Senhor Diretor suspendeu a pauta desta reunião devido a outros
 compromissos agendados, e que irá convocá-los novamente a uma próxima reunião. Nada mais havendo a

tratar, foi encerrada a reunião, tendo o Secretário Executivo registrado que cada um dos relatores pediram
a dispensa do interstício a cada leitura de seu respectivo parecer (Assim sendo, todos os pareceres lidos
foram julgados na presente reunião), e na sequência, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos.
Para constar, eu, Oberdan Oliveira Ferreira, Secretário Executivo do Instituto, 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 sete de janeiro de
dois mil e vinte e dois.

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 12:15)
ANA CRISTINA PANTOJA TRINDADE

JORNALISTA 

IFCH (11.38)

Matrícula: ###70#9

(Assinado digitalmente em 24/03/2022 09:48)
ANA LUCIA TAVARES SOUZA
COORDENADOR(A) DE CPGA - TITULAR

COORPGEAVA (11.38.02)

Matrícula: ###779#5

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 11:39)
ANDREA BITTENCOURT PIRES CHAVES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###857#0

(Assinado digitalmente em 31/03/2022 11:24)
ANTONIO AUGUSTO DA COSTA SEVERO

PSICOLOGO-AREA 

IFCH (11.38)

Matrícula: ###306#3

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 18:07)
ANTONIO MAURICIO DIAS DA COSTA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###165#4

(Assinado digitalmente em 24/03/2022 09:16)
ANTONIO SERGIO DA COSTA NUNES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###80#8



(Assinado digitalmente em 13/05/2022 12:08)
BEATRIZ DE ALMEIDA MATOS
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###795#4

(Assinado digitalmente em 25/03/2022 09:40)
BENEDITA ALCIDEMA COELHO DOS SANTOS

MAGALHAES
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###351#3

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 11:19)
BRUNO DANIEL DAS NEVES BENITEZ

GEOGRAFO 

IFCH (11.38)

Matrícula: ###617#4

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 13:57)
BRUNO DE CASTRO RUBIATTI
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###725#5

(Assinado digitalmente em 05/05/2022 17:42)
CEZAR ROMEU DE ALMEIDA QUARESMA

VICE-DIRETOR(A) DE FACULDADE - TITULAR

FACPSICOLO (11.38.07)

Matrícula: ###058#9

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 15:32)
DAMIAO BEZERRA OLIVEIRA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###559#8

(Assinado digitalmente em 30/03/2022 16:17)
EDER MILENO SILVA DE PAULA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###682#5

(Assinado digitalmente em 08/04/2022 09:59)
EDILA ARNAUD FERREIRA MOURA

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO - TITULAR

PPGSA (11.38.20)

Matrícula: ###60#9

(Assinado digitalmente em 06/04/2022 15:36)
EDSON MARCOS LEAL SOARES RAMOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICEN (11.34)

Matrícula: ###103#0

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 23:27)
ERNANI PINHEIRO CHAVES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###70#7

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 20:58)
EUGENIA ROSA CABRAL

COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO - TITULAR

PPGCP (11.38.09)

Matrícula: ###718#7

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 16:46)
FABIANO DE SOUZA GONTIJO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###499#8

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 15:03)
FERNANDO ARTHUR DE FREITAS NEVES

DIRETOR DE INSTITUTO - TITULAR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###528#9

(Assinado digitalmente em 07/04/2022 21:36)
FRANCIVALDO ALVES NUNES
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

PPHIST (11.38.13)

Matrícula: ###692#9

(Assinado digitalmente em 16/04/2022 10:50)
GIOVANE DA SILVA MOTA

DIRETOR ADJUNTO DE INSTITUTO - TITULAR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###526#4

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 15:57)
INGRID SOUSA DOMINGUES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

IFCH (11.38)

Matrícula: ###595#2



(Assinado digitalmente em 25/03/2022 16:23)
IZABELA DA SILVA JATENE
DIRETOR DE FACULDADE - TITULAR

FACCIENSOC (11.38.03)

Matrícula: ###850#1

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 12:58)
JOCILENE COSTA VANZELER

AUXILIAR EM ADMINISTRACAO 

IFCH (11.38)

Matrícula: ###206#4

(Assinado digitalmente em 18/04/2022 11:21)
LEANDRO PASSARINHO REIS JUNIOR
COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO - TITULAR

PPGPS (11.38.21)

Matrícula: ###671#8

(Assinado digitalmente em 11/04/2022 11:33)
MARCIO COUTO HENRIQUE
DIRETOR DE FACULDADE - TITULAR

FACHISTORI (11.38.06)

Matrícula: ###763#1

(Não Assinado)
MARIA AUGUSTA DURAES TRINDADE

FUNÇÃO INDEFINIDA

IFCH (11.38)

Matrícula: ###404#8

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 11:29)
MARIA LUCIA CHAVES LIMA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###191#3

(Assinado digitalmente em 24/03/2022 15:29)
NORBERTO DA SILVA MARQUES

DIRETOR(A) - TITULAR

DIVADMINIS (11.38.02.01)

Matrícula: ###464#9

(Assinado digitalmente em 03/02/2022 10:33)
OBERDAN OLIVEIRA FERREIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

IFCH (11.38)

Matrícula: ###546#1

(Assinado digitalmente em 24/03/2022 15:31)
ORINETE COSTA SOUZA

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 

IFCH (11.38)

Matrícula: ###265#5

(Assinado digitalmente em 23/03/2022 18:17)
PEDRO JOSÉ TÓTORA DA GLÓRIA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

IFCH (11.38)

Matrícula: ###397#0

(Assinado digitalmente em 24/03/2022 10:44)
SILVIA DOS SANTOS DE ALMEIDA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ICEN (11.34)

Matrícula: ###103#3

(Assinado digitalmente em 28/03/2022 15:58)
JOAO VICTOR POLARO SOARES

DISCENTE

Matrícula: 2021#######1

(Assinado digitalmente em 09/04/2022 01:17)
OZIAN DE SOUSA SARAIVA

DISCENTE

Matrícula: 2021#######8
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