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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, através
de  v ideoconfe rênc ia  rea l i zada  por  meio  do  l ink :
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting, 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, Prof. Giovane Mota da Silva; aPRESENTES OS CONGREGADOS: 
Diretora da Faculdade de Ciências Sociais, Profª. Izabela Jatene de Souza; Diretor da Faculdade de
Filosofia - FAFIL, Prof. Damião Bezerra Oliveira; a Diretora da Faculdade de Geografia - FGC, Prof.
Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães; a Diretora da Faculdade de Psicologia, Profa. Fabiana
Pereira Sabino de Oliveira; o Vice-diretor da Faculdade de Psicologia, Prof. Cezar Romeu de Almeida
Quaresma; O Diretor da Faculdade de História - FAHIS, Prof. Márcio Couto Henrique; a Coordenadora
do PPG em Ciência Política, Profª. Eugênia Rosa Cabral; o Coordenador do PPG em História, Prof.
Francivaldo Alves Nunes; a Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e
Antropologia, Profª Edila Arnaud Ferreira Moura; a Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Antropologia, profª Katiane Silva; o Coordenador do PPGFIL, Prof. Ernani Pinheiro Chaves; a
Coordenadora do PPG em Segurança Pública, Prof.ª Silvia dos Santos de Almeida; Coordenador do PPG
em Psicologia, Prof. Leandro Passarinho Reis Junior.  Prof. Mauro CezarOs representantes docentes:
Coelho; Representante Docente do IFCH no CONSEPE e da FAHIS, Prof. Eder Mileno Silva de Paula -
FGC; Prof. Pedro José Tótora da Glória- FACS; Prof. Leonardo Ribeiro da Cruz - PPGSA; Prof. Edson
Marcos Leal Soares Ramos - PPGSP; o representante do PPG em Ciência Política, prof. Rodrigo
Dolandeli dos Santos; A Coordenadora de Planejamento, Gestão e Avaliação, Ana Lúcia Tavares Souza. 

 Antônio Carlos da Cruz Villas; Antonio Augusto da Costa Severo; AnaOs representantes técnicos:
Cristina Pantoja Trindade; Jocilene Costa Vanzeler; Wanessa Pragana de Oliveira; Fábio Rosselvelt;
Francisco José Dias Tenório; Ingrid Sousa Domingues; Orinete Costa Souza e Norberto da Silva
Marques.  Joao Victor Polaro Soares - PPGCP. Os Representantes Discentes: AUSÊNCIAS

O Coordenador do PPG em Geografia, Prof. João dos Santos Nahum, Prof. ThiagoJUSTIFICADAS: 
Dias Costa - FAPSI.  Prof. Bruno de Castro Rubiatti - PPGCP; Profª.Os representantes docentes:
Daiana Travassos Alves - PPGA; Profª. Andrea Bittencourt Pires Chaves -PPGSA; Prof. Antonio Sergio
da Costa Nunes - FAFIL; Prof.ª Loiane da Ponte Souza Prado Verbicaro; representante docente do
PPGFIL; Profª. Maria Lúcia Chaves Lima, representante docente do PPGP; Prof. Antônio Maurício Dias
da Costa - PPHIST; Profª Maria Goretti da Costa Tavares- PPGEO; Prof. Thiago Dias Costa - FAPSI. 

:. . Os representantes técnicos AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS: Não houve Os representantes
 Bruno Daniel das Neves Benitez e Maria Augusta Duraes Trindade.  técnicos: E os Representantes
: Maria Cristina Simões - PPGA; Gabryela Eliana CorreaDiscentes  Ozian de Sousa Saraiva - PPGSA; 

Lobato - FACS; Airely Neves Pereira - FAFIL; ; Flávio William Brito Matos - PPHIST; Glaucilene
Gomes de Barros - FGC; Emilly Cordeiro - FAHIS; Sabryna Lais Tavares de Lima - FAPSI; Victor
Hugo Amaro Moraes de Lima - PPGFIL; Robson Luiz Costa Santos Arraes - PPGEO; 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 24 DE FEVEREIRO DE 2022 
APROVADA PELA CONGREGAÇÃO23073.011128/2022-64(SIPAC/DOCUMENTO ): ATA FOI 

DO IFCH POR UNANIMIDADE  O professor Mauro Cezar Coelho comunicou. 2-COMUNICAÇÕES:
sobre as decisões das reuniões do CONSEPE, no qual mencionou a aprovação da nova resolução de
planos de concursos públicos para ingresso na carreira de professor do Magistério Superior, e destacou
que nessa resolução há possibilidade de contratação de docente com a graduação, desde que, seja
devidamente justificada. Além disso, o referido docente informou que está em andamento a discussão
sobre a integração da extensão nos projetos pedagógicos dos cursos. Em seguida o professor Giovane
Mota da Silva fez um esclarecimento sobre criação da comissão no âmbito do IFCH para acompanhar os
projetos pedagógicos, e mencionou que no último fórum da PROEG houve uma clara indicação, com
intenção de frear o andamento dos processos em virtude das possíveis mudanças que deverão ocorrer no
ministério da Educação devido o cenário eleitoral. Na oportunidade, o professor Mauro Cezar Coelho
ponderou sobre a possibilidade de existência de uma confusão, em função da Resolução Nº02/2019 do
CNE (Conselho nacional de Educação) que afeta os cursos de licenciatura, e citou que o CNE prorrogou
para mais 1 ano a regularização dos percursos curriculares, contudo não houve suspensão, e de toda
maneira a substituição do governo não deverá alterar essa reforma, porque o próximo presidente só
poderá alterar apenas a metade dos membros do CNE, e com isso a maioria favorável a reforma
permanecerá. Na continuidade da fala o professor Mauro Cezar Coelho mencionou que outra coisa é
inserção da carga horária extensiva nos currículos, e citou que são assuntos distintos. Na oportunidade o
professor Giovane Mota da Silva comunicou o informe do CPGA sobre o curso de operacionalização de
processos eletrônicos, e mencionou que durante o período da pandemia o IFCH fez um esforço enorme
juntamente com os servidores da CPGA e demais subunidades, para transferir as demandas
administrativas para formatos eletrônicos, e destacou que no campo dos docentes ainda há uma enorme
dificuldade em assimilar essas plataformas, e motivou os docentes a realizarem este curso. Na
oportunidade, o Senhor Diretor-Geral do IFCH Prof. Dr. Fernando Arthur de Freitas Neves mencionou a
busca de uma alternativa para contornar o entrave nos concursos públicos das faculdades de Psicologia,
história e Ciências Sociais, pois estão retornando ao Instituto para adequação as novas normativas da
RESOLUÇÃO CONSEPE N. 5.476, de 23 de fevereiro de 2022. O senhor Presidente informou que a
gravidade nesta resolução que legisla a realização de concursos públicos para carreira docente é a tabela
de pontuação, e mencionou que esta resolução foi enviada para todos os coordenadores de pós-graduação
e diretores de faculdades para conhecimento de todos e compreensão da gravidade, e enfatizou que com
esta resolução em vigor as contratações possivelmente não irão ocorrer em tempo hábil. O senhor
Presidente informou que entrou em contato com o professor Tadeu para contornar a situação, entretanto
não houve êxito, e na conversa com o professor Tadeu Oliver Gonçalves ele informou que os motivos da
mudança na resolução foi a quantidade recursos que surgiam no decorrer dos processos. Na continuidade
da fala, o senhor presidente informou que esta mudança na resolução gera conflitos com a nova
resolução aprovada no âmbito interno do IFCH, e para tanto será necessário elaborar uma nova resolução
do Instituto ou uma adaptação à luz da Resolução CONSEPE N. 5.476, de 23 de fevereiro de 2022 com
ajustes pragmático para efeito de edital levando em consideração as tabelas nos níveis 1, 2, 3 e 4 da
RESOLUÇÃO IFCH Nº 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2022. Na oportunidade o Senhor Presidente
sugeriu realizar uma reunião administrativa com os diretores e coordenadores das subunidades do IFCH
para discutir sobre o assunto supracitado. Em seguida a professora Edila Arnaud Ferreira Moura
ressaltou que os editais publicados antes da promulgação da nova resolução, serão regidos pela anterior.
Na oportunidade o técnico Antônio Carlos da Cruz Villas questionou se os processos inseridos na
plataforma atena serão refeitos. Em resposta o Senhor presidente informou que serão reajustados os
planos de concursos à luz da nova resolução. Na oportunidade a professora Katiane Silva questionou se
os concursos públicos cadastrados na plataforma atena ficarão parados. Em resposta o Senhor informou
que ficaram parados até serem feitas as respectivas modificações. Na oportunidade a professora Izabela
Jatene de Souza ressaltou a urgência da reunião administrativa em virtude do prazo eleitoral, e que se
possível já sair dessa reunião com data agendada. Na oportunidade o Senhor Presidente consultou aos
interessados sobre a possibilidade de agendamento da reunião para o dia 01 de abril às 10h. Na
oportunidade a professora Eugenia Rosa Cabral ressaltou a impossibilidade, devido o processo de
preenchimento e alimentação do SISPLAD. Na oportunidade o professor Mauro Cezar Coelho ressaltou
dois pontos para essa reunião, o primeiro se houver edital publicado a legislação é soberana, e citou que
o edital é a lei do concurso público. Na oportunidade o Senhor Diretor informou que não havia editais
publicados. Contudo, a professora Edila Arnaud Ferreira Moura informou que há sim editais publicados
e inclusive com inscrições abertas. Na oportunidade a professora Izabela Jatene de Souza sugeriu fazer



um balanço para apresentar na reunião dos editais ficaram retidos. Na oportunidade o professor Giovane
Mota da Silva ponderou a possibilidade de reunião para o dia 07 de abril às 10h, e todos em comum
acordo concordaram com a data proposta.   A professora Edila Arnaud Ferreira3-PROPOSIÇÕES. 3.1
Moura propôs a inclusão de pauta da comissão eleitoral para a escolha da direção Geral do IFCH
(2022-2026). O professor Mauro solicitou a retirada de pauta do item 4.22 Pedido de remoção do3.2 
servidor Evaldo Jose da Costa Barros (Processo eletrônico SIPAC Nº 23073.003885/2022-64), para ele
possa fazer uma melhor análise do processo.  O discente João Polaro propôs uma discussão sobre a3.3
finalidade da transformação dos corredores do IFCH em depósito irregular de bens, pois de acordo com
o discente, está atrapalhando a locomoção de discentes e docentes principalmente dos objetos deixados
nas portas de entrada das salas.  A senhora diretora da divisão Pessoal do CPGA solicitou a inclusão3.4

 de pauta do pedido de convalidação do 3º ciclo de estágio probatório (Processo SIPAC
 23073.036834/2019-51) da docente Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhaes. A proposição de

inclusão da sucessão da nova gestão do IFCH foi acatada pelo Senhor Presidente. Quanto ao item de
bens deixados nos corredores do IFCH, o Senhor presidente reiterou que foi enviado um Ofício-Circular
as subunidades quanto ao não descarte de equipamentos e bens inservíveis pelos corredores, e solicitou
colaboração dos senhores gestores para não realizarem a inserção de objetos ao longo dos corredores. Na
oportunidade a professora Eugenia Rosa Cabral reiterou que os objetos deixados ao longo dos corredores
estão atrapalhando a área de acesso às salas de aula do PPGCP e também da secretaria do curso. Na
oportunidade o Senhor Presidente informou que irá solicitar uma limpeza no espaço. 4. ORDEM DO
DIA. 4.1 Pedido de Progressão Funcional de Professor Assistente II para Professor Adjunto I.
SIPAC/Processo 23073.005818/2022-84. Interessado (a): Cecilia Geraldes Basile. Banca

O senhor PresidenteExaminadora do IFCH presidida pelo Prof. Márcio Couto Henrique- FAHIS. 
da Comissão avaliadora informou que o processo foi encaminhado de forma incompleta, e que neste

- sentido baixou em diligência, pois falta a inclusão do diploma de mestrado no processo. 4.2 Pedido de
Progressão Funcional de Professor Adjunto A I para Professor Adjunto A II. SIPAC/Processo
23073.004457/2022-59. Interessado (a): Tatiana Evandro Monteiro Martins. Banca Examinadora

O senhor Presidente da Comissãodo IFCH presidida pelo Prof. Márcio Couto Henrique- FAHIS. 
avaliadora informou que o processo foi encaminhado para análise após diligência, e que não houve
tempo para uma reanálise. 4.3-Pedido de Progressão Funcional de Professor Adjunto III para
Professor Adjunto IV. SIPAC/Processo 23073.039392/2021-81. Interessado (a): Prof. Bruno
Rodrigues Dos Santos - FAPSI. Banca Examinadora do IFCH presidida pelo Prof. Márcio Couto

O senhor Presidente da Comissão avaliadora informou que o processo foi encaminhado paraHenrique. 
análise após diligência, e que não houve tempo para uma reanálise. 4.4 - 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

O senhor relator informou queExaminadora do IFCH presidida pelo Prof. Márcio Couto Henrique. 
o processo continua em diligência. 4.5 Pedido de Progressão Funcional de Professor Adjunto I para
Professor Adjunto II. SIPAC/Processo 23073.015750/2022-41. Interessado (a): Prof. Ivan Risafi de

OPontes- FAFIL Banca Examinadora do IFCH presidida pelo Prof. Márcio Couto Henrique. 
senhor Presidente da Comissão avaliadora informou que o processo foi encaminhado de forma
incompleta, e que neste sentido baixou em diligência, pois a tabela de pontuação foi enviada de maneira
diferente da padrão da resolução do IFCH . 4.6 Pedido de Progressão Funcional de Professor
Associado nível II para professor Associado nível III. SIPAC/Processo 23073.013166/2022-51.
Interessado (a): Prof. Dr. Ipojucan Dias Campos - FAHIS. Banca Examinadora do IFCH presidida

 O parecer foi lido pelo secretário executivo do IFCH, no parecer apela Profa. Cristina Donza Cancela.
comissão avaliadora composta pelos docentes: profa. Dra. Cristina Donza Cancela (Presidente), profa.
Dra. Márcia Aparecida da Silva Pimentel e pelo Prof. Dr. Fabiano de Souza Gontijo, segundo a Portaria
N. 20/2021-IFCH, foi favorável ao pedido destacando que o docente apresentou os requisitos contantes
no Art. 13 da Resolução no4.644 de 24 de março de 2015 do CONSEPE/UFPA. No que diz respeito às
exigências do Art. 12, Inciso IV, é exigido que o docente, para efeitos de Progressão Funcional de Nível
2 para Nível 3 da Classe D, Associado, alcance uma pontuação mínima de cento e vinte pontos (120).
Conforme análise do Relatório de Atividades apresentado e as devidas comprovações, constatou-se que o
docente atingiu um TOTAL DE TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO PONTOS (344). EM
VOTAÇÃO, O PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR
UNANIMIDADE. 4.7 - Convalidação do 3º ciclo de estágio probatório da docente Michele Escoura

O senhor Presidente fezBueno- FACS (Processo físico SIPAC 23073.017859/2020-51. 



encaminhamento do processo para análise e votação. EM VOTAÇÃO, O PROCESSO FOI
APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.8 - Convalidação do 3º
ciclo de estágio probatório do docente Rodrigo Dolandeli dos Santos- FACS (Processo físico

O senhor Presidente fez encaminhamento do processo para análise eSIPAC 23073.033832/2019-72). 
votação. EM VOTAÇÃO, O PROCESSO FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR
UNANIMIDADE. 4.9 - Convalidação do 3º ciclo de estágio probatório do docente Murilo de

 O senhor Presidente fezOliveira Junqueira- FACS (Processo físico SIPAC 23073.033833/2019-17).
encaminhamento do processo para análise e votação. EM VOTAÇÃO, O PROCESSO FOI
APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.10 - Convalidação do 3º
ciclo de estágio probatório do docente Pedro José Tótora da Glória- FACS (Processo físico SIPAC

. O senhor Presidente fez encaminhamento do processo para análise e votação.23073.017888/2020-13)
EM VOTAÇÃO, O PROCESSO FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR
UNANIMIDADE. 4.11 - 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. Edir Veiga Siqueira - FACS. Relator: Prof. Ernani

O senhor relator exarou parecer favorável, destacando as justificativas doPinheiro Chaves - PPGFIL. 
referido docente que foi o fato de que a Pandemia do Covid 19 tornou praticamente inviável a realização
do projeto e isso por dois motivos fundamentais: 1) a pandemia fechou o acesso ao prédio da Assembleia
Legislativa do Estado, o "campo" da pesquisa, impossibilitando, seja pelo "lockdown", seja pela redução
considerável do atendimento presencial naquele órgão, a partir de março de 2020, sobremaneira o
andamento da pesquisa, uma vez que o pesquisador precisava ter acesso a documentos, em especial às
Atas das sessões, que não estão disponibilizados eletronicamente; 2) o fato de o próprio pesquisador ter
sido acometido pela Covid, conforme os relatórios médicos anexados ao processo, num momento em que
ainda não havia se iniciado o processo de vacinação. O senhor presidente fez o encaminhamento votação
e discussão do parecer. Na oportunidade a professora Eugenia Rosa Cabral questionou o relator se houve
no relatório por parte do interessado o cumprimento dos 5 requisitos previstos na Resolução IFCH N.
4.918, de 25 de abril de 2017. Em resposta o professor Ernani Pinheiro Chaves respondeu que trata-se de
um relatório parcial, e na condição mais conciliatória buscou apresentar como relatório final diante das
circunstâncias apresentadas pelo interessado. Em seguida a professora Eugenia Rosa Cabral explicou o
motivo da pergunta, pois segundo ela, ao longo desses dois anos a congregação tem avaliado relatórios
de projetos de pesquisas com muito rigor. Na oportunidade o senhor relator justificou seu parecer
informando que os objetos de pesquisa diferem um dos outros, e informou que o interessado apresentou
um outro relatório diferente do apresentado no Conselho da FACS. Na oportunidade o senhor Presidente
fez uma intervenção para esclarecer o tempo de fala de cada congregado. Na oportunidade a professora
Izabela Jatene de Souza esclareceu que o processo foi submetido no Conselho da faculdade de ciências, e
que poucos docentes se posicionaram para debater o parecer. Em seguida o professor Mauro Cezar
Coelho manifestou suas dúvidas quanto aos trâmites do processo, e questionou se o relatório foi objeto
de apreciação na primeira instância (conselho da faculdade). Em resposta a professora Izabela Jatene de
Souza informou que sim, e que o relatório foi reprovado pelo relator, e houve abstenções na votação do
parecer. Na oportunidade o professor Mauro Cezar Coelho esclareceu que de acordo com as legislações
internas, este processo só deveria chegar a congregação do IFCH na forma de recurso em função ao
trâmite. Continuando a fala o professor Mauro Cezar Coelho informou que a aprovação do relatório não
significa que o professor estará isento das responsabilidades que a Resolução IFCH N. 4.918, de 25 de
abril de 2017 impõe, e ele só poderá ter concessão de carga salvo juízo definido pelo CONSEPE quando
cumprir as 3 das 5 exigências que estão na resolução. Na oportunidade o professor Leonardo Ribeiro da
Cruz solicitou esclarecimento ao relator sobre o recebimento do relatório diferente do apresentado pelo
interessado no Conselho da FACS. Em seguida o professor Rodrigo Dolandeli dos Santos solicitou
esclarecimentos ao relator sobre as situações similares que irão surgir no futuro. Na oportunidade o
professor Damião Bezerra Oliveira solicitou esclarecimento quanto a abstenção de votos dos
conselheiros, e se diante dessas abstenções há uma decisão. Na oportunidade o senhor relator respondeu
os argumentos dos professores Leonardo Ribeiro da Cruz e Rodrigo Dolandeli dos Santos informando
que a premissa levantada pelo professor Mauro Cezar Coelho é de seu conhecimento, e que não recebeu
um relatório informal, e que ele solicitou uma diligência informal, ou seja, uma diligência que não
passou pelo sistema por meio de uma comunicação direta com o interessado, e sugeriu a ele que fizesse
um relatório daquilo que exatamente foi feito. Na oportunidade a professora Izabela Jatene de Souza leu



uns trechos da Ata da reunião do Conselho da FACS que avaliou o relatório, e na respectiva Ata constam
18 abstenções e 1 aprovação ao parecer da relatoria. Em seguida o professor Mauro Cezar Coelho
respondeu o questionamento feito pelo professor Damião Bezerra Oliveira, informando que a abstenção
não é uma decisão, e que o regimento Geral UFPA indica que as instâncias devem aprovar ou não.
Continuando sua fala ele destacou que o parecer apresentado pela relatoria no Conselho FACS foi
aprovado porque teve 18 abstenções e 1 aprovação, e neste sentido o que cabe a congregação é
acompanhar ou não o relatório inicial, e ao seu ver o professor Ernani Pinheiro Chaves fez o
acompanhamento do parecer inicial. E destacou que isto não altera porém o fato de que o professor só
poderá ter carga horária para nova pesquisa quando cumprir 3 das 5 exigências prescritas na Resolução.
Na oportunidade a professora Izabela Jatene de Souza esclareceu que foi aprovado o parecer na reunião
do Conselho da FACS, e não o relatório. Diante desses esclarecimentos feitos, o senhor relator informou
que este processo deveria ser devolvido ao interessado para atendimento aos requisitos. Na oportunidade
o professor Mauro Cezar Coelho reiterou que este processo deveria ter chegado na congregação como
recurso do interessado. Na oportunidade o Senhor presidente informou que o pedido foi aceito no
formato enviado pela faculdade, e ressaltou que a congregação não é obrigada a acompanhar os
pareceres enviados pelas faculdades, e consultou aos demais membros a possibilidade de colocação em
votos o parecer do relator. Na oportunidade o professor Pedro José Tótora da Glória solicitou
esclarecimento quanto a nomeação do assunto em votação, pois na pauta consta a renovação do projeto
de pesquisa. Em resposta o senhor presidente esclareceu que é o relatório. Em seguida o professor
professor Leonardo Ribeiro da Cruz solicitou esclarecimentos quanto a mudança na proposta inicial do
pedido e o envio de novos documentos enviados pelo interessado ao relator que não foram apreciados na
1ª instância (Conselho da FACS). Em resposta o Senhor Presidente informou que este envio é legal e
legítimo. Na oportunidade o professor Mauro Cezar Coelho questionou se há possibilidade desta
congregação alterar o teor do processo, ou seja, alterar a motivação do interessado. Em resposta o senhor
relator informou que não há prorrogação possível sem que o interessado preencha os requisitos, e sugeriu
ao interessado o encerramento do projeto de pesquisa para que apresentasse o processo no modelo de
relatório final. Na oportunidade a professora Izabela Jatene de Souza reforçou a decisão do relator no
qual ele reprova o pedido de prorrogação do projeto de pesquisa, e aprova como relatório final. Na
oportunidade o Senhor presidente informou que a congregação não tem autoridade como tal para fazer a
alteração no título do pedido, e fez o encaminhamento do parecer para aprovação. EM VOTAÇÃO, O
PARECER FOI APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR 14 votos favoráveis e 5
contrários. 4.12- Relatório do Projeto de Extensão intitulado "Roteiros Geo-Turísticos -
Conhecendo O Centro Histórico De Belém Na Amazônia". Período: 01/08/2019 A 31/07/2021, com
alocação de 20 horas de carga horária. SIPAC / Processo 23073.007855/2022-27. Interessado (a):
Profa. Dra. Maria Goretti da Costa Tavares-FGC. Relator: profa. Beatriz de Almeida Matos-

. Este item foi retirado de pauta, devido a ausência da relatoria na reunião. PPGA 4.13 - Projeto de
Extensão, Intitulado "Roteiros Geo- Turísticos - caminhando pelo Patrimônio Cultural na Cidade
de Belém Do Pará". Período: 01/03/2022 A 28/02/2024, Sem alocação de Carga Horária. SIPAC /
Processo 23073.007277/2022-29. Interessado (a): Profa. Dra. Maria Goretti da Costa

Este item foi retirado de pauta,Tavares-FGC. Relator: profa. Beatriz de Almeida Matos - PPGA. 
devido a ausência da relatoria na reunião. 4.14 - Projeto de Extensão, Intitulado "O Museu das Águas
da Amazônia como Espaço de Sensibilização e Difusão da Educação Ambiental Inclusiva Sobre o
Saneamento Básico nas Comunidades da Ilha João Pilatos em Ananindeua - Pa". Período:
01/07/2022 A 30/06/2023, com alocação de 20 horas de carga horária. SIPAC/Processo
23073.007210/2022-94. Interessado (a): Prof. Dr. Carlos Alexandre Leão Bordalo. FGC. Relator:

O senhor relator informou que o interessado irá refazerProf. Leandro Passarinho Reis Junior-PPGP. 
o pedido com o esclarecimento do termino do projeto, e neste sentido baixou em diligência o pedido.

 4.15 - Relatório Parcial e Pedido de prorrogação do Projeto de Pesquisa intitulado "Território,
Participação e Conservação Ambiental". Período do relatório: Janeiro de 2019 a Dezembro de
2021. Período de prorrogação: Março de 2021 a outubro de 2023, com alocação de 20 horas de
carga horária. SIPAC/Processo 23073.014381/2022-70. Interessado (a): Profa. Dra. Tânia

 O senhor relatorGuimarães Ribeiro-PPGSA. Relator: Prof. Eder Mileno Silva de Paula - FGC.
exarou parecer favorável, e citou que as atividades e produtos de pesquisa desenvolvidos entre
18/02/2019 e 18/02/2022 indicadas no relatório de pesquisa são expressivas em números, qualidade e
cumprem os requisitos do Anexo I da Resolução N. 4.918/2017 do CONSEPE, fato que habilita a nova
solicitação de carga horária para desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão. Além



disso, o senhor relator ressaltou que o projeto pesquisa foi desenvolvido com apoio financeiro concedido
pelo edital universal do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) de
2018, que foi estendido até o dia 31/10/2023 conforme cópia anexa do termo aditivo, o que de acordo
com Resolução N. 4.918/2017 do CONSEPE possibilita a prorrogação da carga horária para
coordenação do projeto pelo mesmo prazo aprovado pelo CNPQ. EM VOTAÇÃO, O PARECER FOI
APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE.   4.16- Solicitação de carga
horária de 10 horas como colaborador no Projeto de Pesquisa intitulado "Geomorfologia
Ambiental Um Estudo das Megabarragens de Mineração do Estado Do Pará", sob a coordenação
da Profa. Dra. Luziane Mesquita da Luz. Período: janeiro de 2021 a agosto de 2022.
SIPAC/Processo 23073.007241/2021-64. Interessado (a): Prof. Dr. Franciney Carvalho da Ponte

. A Senhora relatora solicitou a retirada-FGC. Relator: Profa. Edila Arnaud Ferreira Moura -PPGSA
deste item pauta para fazer uma melhor análise no processo. 4.17-Projeto de Pesquisa Intitulado "A
História Ensinada: Saberes Docentes, Livro Didático e Narrativa". Período: 01/03/2022 e
29/02/2024, sem solicitação de carga horária. SIPAC / Processo 23073.008767/2022-42. Interessado

 Este item(a): Prof. Dr. Erinaldo Cavalcanti-FAHIS. Relator: Maria Lúcia Chaves Lima - PPGP.
de pauta foi retirado por ausência do relator na reunião.  4.18- Relatório Final do Projeto de Pesquisa
"A Cidade de Belém (Pa) e Seus Quatrocentos Anos, entre o Mito e a História. Olhares Diversos
Sobre as Transformações das Paisagens Belenenses: Da Simbólica das Imagens às Dinâmicas
Civilizacionais do Espaço Tempo na Amazônia". SIPAC/Processo 23073.015765/2022-18.
Interessado (A): Prof. Dr. Flávio Leonel Abreu da Silveira- FACS. Relator: Prof. João dos Santos

Este item de pauta foi retirado por ausência do relator na reunião.  Nahum - PPGEO. 4.19 - Projeto de
Pesquisa "As Paisagens Citadinas na/da Porção Norte da Capital Paraense e Seus Dilemas
Socioambientais: Os Distritos de Icoaraci (Daico) e de Outeiro (Dout) como Ecossistemas
Urbanos-Mais-do-que-Humanos da Região Metropolitana De Belém (RMB)", contemplado com
Bolsa de Produtividade em Pesquisa (PQ, Nível D1) de longa duração, pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Periodo: 01 março de 2022 a 28 fevereiro de
2026, com alocação de 20h. SIPAC/Processo 23073.015782/2022-47.Interessado (A): Prof. Dr.

 EsteFlávio Leonel Abreu da Silveira- FACS. Relator: Prof. João dos Santos Nahum - PPGEO.
item de pauta foi retirado por ausência do relator na reunião.  - 4.20 Relatório Final do Projeto de
Pesquisa "O Papel das Mulheres Pescadoras na Governança e na Gestão do Baixo Rio Japurá,
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã, Amazonas". Período: janeiro de 2018 a
dezembro de 2021. SIPAC / Processo 23073.015785/2022-81. Interessado (A): Profa. Dra. Edna

Este item deFerreira Alencar- FACS. Relator: Profa. Fabiana Pereira Sabino de Oliveira -FAPSI. 
pauta foi retirado por ausência do relator na reunião. 4.21 - Solicitação de alocação de carga horária
para o Projeto de Pesquisa em andamento intitulado "Impactos dos Projetos de Manejo de
Recursos Pesqueiros na Geração de Renda, Segurança Alimentar e Equidade de Gênero na Pesca
Artesanal da Região do Médio Solimões, Amazonas". Período: janeiro de 2022 a fevereiro de 2024.
SIPAC / Processo 23073.015793/2022-27. Interessado (A): Profa. Dra. Edna Ferreira Alencar-

Este item de pauta foi retiradoFACS. Relator: Profa. Fabiana Pereira Sabino de Oliveira -FAPSI. 
por ausência do relator na reunião. 4.22 - Pedido de remoção do servidor Evaldo Jose da Costa
Barros (Processo eletrônico SIPAC Nº 23073.003885/2022-64). Relator: Prof. Mauro Cezar Coelho

Este item foi retirado de pauta pelo relator para ouvir os interessados no processo. - FAHIS. 4.23 -
Convalidação do 3º ciclo de estágio probatório da docente Benedita Alcidema Coelho dos santos

. O senhor Presidente fezMagalhães- FACS (Processo físico SIPAC 23073.036834/2019-13
encaminhamento do processo para análise e votação. EM VOTAÇÃO, O PROCESSO FOI
APROVADO PELA CONGREGAÇÃO DO IFCH POR UNANIMIDADE. 4.24 - ESCOLHA DA
COMISSÃO ELEITORAL DO PROCESSO ELEITORAL PARA DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO

. Na oportunidade o Senhor Presidente abriu a discussão paraDO IFCH (MANDATO 2022-2026)
indicação dos membros da comissão. Na oportunidade o professor Damião Bezerra Oliveira indicou a
professora Gilce Tereza Gondim Távora de Albuquerque para compor a comissão na condição de
presidente. Em seguida a professora Eugenia Rosa Cabral sugeriu agendar uma reunião administrativa
para discutir tal assunto. Na oportunidade a professora Edila Arnaud Ferreira Moura concordou com a
sugestão da professora Eugenia Rosa Cabral. Na oportunidade o senhor Presidente esclareceu que a
comissão propõe um regimento eleitoral, e este será apreciado em reunião da congregação. Na
oportunidade o professor Giovane Mota da Silva esclareceu a demora da chamada para formação da



comissão eleitoral, devido aos inúmeros prazos para atendimento as demandas da Reitoria como, por
exemplo, o preenchimento do SISPLAD. Em seguida o professor Damião Bezerra Oliveira questionou a
possibilidade de formação dessa comissão eleitoral no curso desta reunião da congregação. Em seguida a
professora Edila Arnaud Ferreira Moura propôs a indicação da professora Jane Felipe Beltrão na
condicão de Presidente da Comissão, e o professor Thiago Dias Costa como membro suplente, e na
condição de membro titular dos técnicos o servidor Antônio Carlos da Cruz Villas. Em seguida o
professor Damião Bezerra Oliveira justificou a indicação da professora Gilce Tereza Gondim Távora de
Albuquerque para compor a comissão na condição de presidente, e sugeriu que os indicados previamente
manifestassem o interesse. Em seguida o professor Ernani Pinheiro Chaves concordou as indicações
sugeridas pela professora Edila Arnaud Ferreira Moura. Em seguida o servidor Antônio Carlos da Cruz
Villas manifestou seu interesse em participar da comissão. Na oportunidade o Professor Edson Marcos
Leal Soares Ramos alertou a possibilidade da não concentração de membros de uma mesma subunidade
na comissão eleitoral. Em seguida a professora Eugenia Rosa Cabral alertou para a indicação do membro
suplente dos técnicos na comissão, e também da representação discente. Na oportunidade o professor
Giovane Mota da Silva esclareceu que no caso da representação discente, é necessário que os centro
acadêmicos dos cursos do IFCH se reúnam para a escolha dos representantes que irão compor a
comissão. Em seguida a servidora Wanessa Pragana de Oliveira propôs a indicação dos servidores
Jocilene Costa Vanzeler e Francisco José Dias Tenório, para compor a comissão respectivamente, como
presidente e suplente dos técnicos. Na oportunidade a professora Eugenia Rosa Cabral relatou que na
reunião da congregação que escolheu os representantes discentes da eleição anterior, foram escolhidos os
representantes discentes presentes naquela reunião. O senhor Presidente fez o encaminhamento para
votação da composição da comissão eleitoral conforme indicações feitas. EM VOTAÇÃO FORAM
ESCOLHIDOS POR MAIORIA DOS VOTOS os professores Jane Felipe Beltrão na condicão de
Presidente da Comissão representante dos docentes, e Thiago Dias Costa como membro suplente, e na
condição de membro titular dos técnicos o servidor Antônio Carlos da Cruz Villas e Francisco José Dias
Tenório como membro suplente. Em relação a escolha dos representantes discentes para membro titular
e suplente da comissão, ficou decidido que os centros acadêmicos dos cursos do IFCH irão se reunir no
decorrer da semana para discussão e votação. 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, trinta e um de março de dois mil e vinte e dois.
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