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Ata da reunião ordinária do Conselho da Faculdade
de Geografia e Cartografia, do Instituto de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Federal do Pará, realizada em quinze de abril do
ano de dois mil e vinte e um.

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-se por

teleconferência, em link virtual do Google Meet, os membros do Conselho da Faculdade de Geografia e Cartografia

para a reunião ordinária do mês de abril, presidida pela Diretora da Faculdade, Professora Dra. Benedita Alcidema

Coelho dos Santos Magalhães. A reunião de trabalho por videoconferência foi autorizada pela Portaria 1321/2020

da Reitoria da Universidade, por conta da pandemia de COVID-19. Estiveram presentes via online os conselheiros 

e as conselheiras: Professor Adolfo da Costa Oliveira Neto, Professor Alan Nunes Araújo, técnica-administrativa

Andrea Ferreira Gondim Picanço, técnico Geografo Bruno Daniel das Neves Benitez, Professor Carlos Alexandre

Leão Bordalo, Professor Cincinato Marques de Souza Júnior; Professor Eder Mileno Silva de Paula; Professor

Edinaldo Lobato Duarte, Professor Franciney Carvalho da Ponte, Professora Indira Cavalcante da Rocha Marques,

Professor João dos Santos Carvalho, Professor João Santos Nahum, Professor José Edilson Cardoso Rodrigues,

Professora Luziane Mesquita da Luz, Professora Márcia Aparecida da Silva Pimentel, Professor Márcio Douglas

Brito Amaral, Professora Maria Goretti da Costa Tavares; Professora Rita Denize de Oliveira; Professor Tiago

Barreto de Andrade Costa e a representante discente do Centro Acadêmico do Curso de Geografia, Ana Paula

Neves.  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professor Clay Anderson Nunes Chaves, (Vice Reitor da Universidade

do Estado do Pará), Professor Giovane da Silva Mota, (Diretor Adjunto do IFCH), Professor João Márcio Palheta

da Silva (justificada). AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADAS: Professor Luiz de Jesus Pacheco de Almeida. Após

verificar a existência legal de quórum, a Presidente deu início à reunião, com o que segue: 1- INFORMES: O

Professor João Santos Nahum informou a oferta do Minicurso de extensão, promovido pelo PET da Geografia,

intitulado "Perguntas sobre Geografia Agrária", será ministrado por ele, todas as quintas-feiras, de quinze de abril a

dezessete de junho de dois mil e vinte e um, no horário de dezesseis as dezoito horas, via Google Meet, e contará

com certificado de carga horária de sessenta horas. Informou ainda, sobre a pesquisa que o PET vem realizando

acerca da situação do discente no período da pandemia. O Prof. Pediu encarecidamente aos seus pares, que estão

ministrando disciplinas no atual período letivo, que repassem o questionário da referida pesquisa aos seus alunos. A

Presidente da reunião, Professora Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães, sugeriu que o link do

questionário fosse disponibilizado através das redes sociais oficiais da FGC e pelo sistema SIGAA, tendo uma



maior abrangência a todos os alunos do curso de Geografia. A Professora Maria Goretti da Costa Tavares,

comunicou a aprovação no vestibular da UFPA, no curso de Oceanografia, do aluno Mateus Nazareno de Macedo

Rezende, de dezessete anos, bolsista do PIBIC-Ensino Médio/ CNPQ. A aprovação do discente é fruto do Projeto

do Roteiro Geo-turístico da UFPA em parceria com a Escola Bosque Eidorfe Moreira. Em sua fala a Profa. Maria

Goretti, ressaltou a importância dos professores se inscreverem nas Bolsas de Iniciação Científica não só da

Graduação, como também do Ensino Médio/PIBIC. E para encerrar seus informes a Professora Maria Goretti da

Costa Tavares, comunicou que finalizou a sua disciplina do semestre, Geografia da Amazônia, que seguiu

normalmente de forma remota e já consolidou os conceitos dos alunos. Em seguida, a Professora Indira Cavalcante

da Rocha Marques, em seus informes, manifestou seu contentamento de rever seus colegas da FGC, mesmo num

ambiente virtual, aproveitou para compartilhar sua alegria com a aprovação da sua filha de dezessete anos no

vestibular da UFPA, em seguida a professora, informou que a Professora Rita Denise de Oliveira é a Coordenadora

Voluntária do PIBID, faltando apenas doze meses para o seu término. O Professor Eder Mileno Silva de Paula,

representante docente da FGC no Conselho do IFCH , informou sobre a eleição para novos representantes do IFCH

no CONSEPE, as inscrições estão abertas do dia quatorze a dezesseis de abril deste ano, alertou acerca do desgaste

que o representante docente, sofre em relação a idas e vindas de projetos de pesquisa, ensino e extensão, muitas

vezes por erro de data, acabam voltando, atrasando todo o trâmite, pois compete a este conselho aprovação dos

mesmos, bem como seus desdobramentos: execução, orçamento, prazo e carga horária . Em seus informes, o

Professor Carlos Alexandre Leão Bordalo comunicou que está se recuperando da Covid, fazendo fisioterapia, e que

por conta de seu internamento não pôde concluir a disciplina que estava ministrando para a turma de bacharelado,

dois mil e dezessete, manhã, faltaram três aulas e sugeriu que assim que recebesse alta médica gostaria de repô-las,

no horário do próximo período letivo da referida turma, agradeceu as palavras de conforto que recebeu durante seu

internamento, e deu seus parabéns à Professora Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães, pela fala de

boas-vindas nas redes sociais aos calouros da Geografia de dois mil e vinte e um. Professora Indira Cavalcante da

Rocha Marques informou mais uma vez, o prazer em rever todos os colegas, em especial ao Professor Carlos

Alexandre Leão Bordalo, por ter acompanhado com um sentimento de muita aflição o momento de seu

internamento, foi um momento de muita dor, mas sobretudo de energia positiva e de muitas orações, que serviu

para manter o grupo unido em torno de uma conexão da solidariedade e esperança, ofereceu boas-vindas ao

professor pelo retorno, ainda que lento, à faculdade, e também parabenizou a iniciativa da nova direção pelo vídeo

de boas-vindas aos calouros, evidenciando a importância de acolhimento, colocando uma identidade e aparecendo

através das redes sociais. Em seguida a Professora Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães, passou a

palavra ao Professor Alan Nunes Araújo, Vice-Diretor da FGC, para tratar dos informes da direção. Professor Alan

Nunes Araújo comunicou, inicialmente seu informe como professor, que também encerrou a disciplina

Sensoriamento Remoto, de forma satisfatória. Em seguida passou a relatar sobre o primeiro mês da nova direção,

um mês de muito trabalho, aprendizado, mas sobretudo de encaminhamento às propostas do plano de gestão. Uma

delas, ressaltou o professor, é a política de comunicação, e explicou que para tanto, foram criadas as redes sociais

oficiais da FGC, que pretende contar conta com a colaboração de todos os membros, divulgando suas atividades nas

páginas do Facebook, Instagram, e Site, muito importante para a democratização dessas informações, e de toda

produção pelos professores da Geografia. Em seguida, o Professor Alan Nunes Araújo fez uma detalhada



apresentação, por compartilhamento de tela, do site oficial da FGC, atualizado, com muitas mudanças, mas

sobretudo com todo o registro das atividades da FGC, com as fotos de cada membro, da direção, secretaria e

docentes. Na primeira página estão sendo divulgadas todas as programações, eventos, cursos, minicursos,

seminários, lives e etc. Apresentou ainda o organograma da secretaria da faculdade que foi subdividida em

secretaria acadêmica e secretaria da direção, basicamente a secretaria acadêmica será focada no atendimento ao

aluno, enquanto que a secretaria da direção vai ficar focada nas demandas dos professor e da própria direção, além

disso vai ser criado mais um e-mail, o da direção, por onde serão encaminhados processos como pedido de carga

horária, portarias, entrega de relatórios parciais e finais, ausências justificadas nas reuniões da FGC entre outros,

ressaltando também que essas mudanças serão informadas nas redes sociais. Ainda nos informes a Professora

Benedita Alcidema dos Santos Magalhães falou sobre a criação da Coordenação de Práticas Pedagógicas e

Estágios, que vem sendo pensada desde a gestão passada. Sendo uma pauta muito refletida dentro do NDE, visto

que, a nova diretriz de formação de professores exige oitocentas horas de prática no curso de licenciatura. Dessa

forma, seria importante a coordenação e organização das práticas pedagógicas e estágio, junto com as escolas e os

espaços de estágios. Essa coordenação será de responsabilidade do Prof. Cincinato Marques Junior, devido sua

larga experiência como professor da disciplina de Estágio. Nesse sentido, faz-se necessário uma técnica pedagoga

para compor o quadro da FGC, com o objetivo de dar um suporte na organização e potencialização do estágio

dentro da coordenação de práticas pedagógicas e estágios. A Professora Benedita Alcidema Coelho dos Santos

Magalhães ressaltou que a Direção da FGC já está pleiteando este profissional junto às esferas superiores da

Universidade. Professor Marcio Douglas Brito Amaral informou que em contato com o prof. Mauro, Diretor da

faculdade de História foi convidado a formar uma chapa de representação docente do IFCH no CONSEPE, onde

 pediu o apoio dos colegas professores da faculdade. 2- ORDEM DO DIA: 2.1- Apreciação do Relatório Final do

Projeto Pesquisa e Extensão: "Residência Pedagógica: Uma Experiência geográfica na Escola Bosque

Professor Eidorfe Moreira". Período de março de 2019 a fevereiro de 2021, 20 horas de carga-horária

alocada. Coordenado pela Prof. ª. Dr. ª Rita Denize de Oliveira. Parecerista: Prof.ª. Dr.ª Indira Cavalcante

da Rocha Marques: A parecerista Professora Indira Cavalcante da Rocha Marques leu seu parecer favorável à

aprovação do referido projeto, após amplo debate, entrou em votação e os membros do conselho da faculdade,

aprovaram por UNANIMIDADE . 2.2- Apreciação do Relatório Final do Projeto de Extensão: "Apoio à

Organização Social de Comunidades Populares a partir da Cartografia Participativa". Período de

01/01/2019 a 31/12/2020, com 20 horas de carga horária alocada. Coordenado pela Prof.ª. Dr. ª Indira

Cavalcante da Rocha Marques. Parecerista: Prof. Dr. Eder Mileno Silva de Paula: O relator, Professor Éder

Mileno Silva de Paula, relatou em seu parecer que a Professora Indira Cavalcante da Rocha Marques, apresentou os

comprovantes das atividades realizadas, tais quais citou, a orientação de trabalhos de conclusão de curso na

graduação; e na pós-graduação; participação e apresentação de trabalhos em eventos científicos nacionais;

publicação de artigos em periódicos nacionais; capítulo de livro e participação da elaboração de mapas temáticos.

Além de demonstrar que a professora/coordenadora atendeu os requisitos necessários referentes a carga horária de

vinte horas dedicadas ao desenvolvimento do projeto. Com isso, o senhor relator em seu parecer foi favorável ao

relatório final do Projeto, tendo em vista que todas as atividades foram amplamente realizadas pela docente. Após

leitura, a senhora presidente colocou em votação e discussão o parecer e todos os membros presentes votaram por



UNANIMIDADE ao relatório final do projeto. 2.3- Apreciação de 20 horas de carga horária ao Subprojeto de

Pesquisa: "Alfabetização, cultura corporal e cartografia: referências para a afirmação do Trabalho Docente

e Formação Humana na articulação Universidade e Escola Pública". Período de março de 2021 a março de

2022. Coordenado pela Prof.ª. Dr.ª Indira Cavalcante da Rocha Marques: A professora/coordenadora do

projeto, Indira Cavalcante da Rocha Marques, fez algumas considerações ao solicitar sua carga horária docente para

coordenação de área do PIBID UFPA Geografia/campus Belém, informou que trata-se de um subprojeto, um

projeto que compõe um projeto maior, (PIBID/UFPA). Assim, sua carga horária é amparada pela RESOLUÇÃO N.

767, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017 que dispõe sobre a relação entre a UFPA e as Fundações de Apoio ao

Ensino, Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Institucional. Com aprovação institucional no âmbito da UFPA e da

Capes. O período de execução do projeto é de outubro de 2020 a março de 2022, mas a carga horária para a qual a

professora solicita concessão corresponde a 1o de janeiro de 2021 a 31 de março de 2022. Após amplo debate o

projeto foi aprovado ad referendum por todos os membros do conselho da faculdade. 2.4- Criação do Grupo de

Pesquisa Ambientes Fluviais da Amazônia. Coordenado pelo Prof. Dr. Eder Mileno Silva de Paula: O

professor/coordenador, Professor Éder Mileno Silva de Paula, apresentou detalhadamente seu grupo de pesquisa,

compartilhando na tela o projeto cadastrado no SIGAA com objetivo de justificar sua importância para pesquisa,

após ampla exposição a senhora presidente colocou em votação e discussão a criação do grupo de pesquisa e todos

os membros presentes votaram por UNANIMIDADE. 3-O QUE OCORRER: Leitura da carta da Profa. Rita

Denize de Oliveira: profa. Rita fez uma exposição de motivos através de uma carta aberta sobre sua ausência nas

atividades acadêmicas da FGC, justificando que por motivos de saúde em sua família precisou se ausentar das

atividades que lhe competiam junto a Faculdade, principalmente no segundo semestre de dois mil e vinte. Após sua

fala, pediu desculpas e contou com o entendimento e apoio de todo o corpo docente, do Centro Acadêmico e da

direção da Faculdade de Geografia e Cartografia. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo a

Senhora Presidente se comprometido a continuar o legado deixado pela gestão anterior, agradeceu à presença

virtual de todos, e para constar, eu, Andrea Gondim, funcionária da secretaria da Faculdade de Geografia e

Cartografia, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será por mim subscrita e assinada por quem de

direito. Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Geografia e

Cartografia, Belém, quinze de abril de dois mil e vinte e um.
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