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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, reuniram-1 

se por teleconferência, em link virtual do Gloogle Meet, os membros do Conselho da 2 

Faculdade de Geografia e Cartografia para a reunião ordinária do mês de março, presidida 3 

pelo Diretor da Faculdade, Professor Dr. Marcio Douglas Brito Amaral. A reunião de trabalho 4 

por videoconferência é autorizada pela Portaria 1321/2020 da Reitoria da Universidade, por 5 

conta da pandemia de COVID-19. Estiveram presentes via online os conselheiros e as 6 

conselheiras:  Professor Adolfo da Costa Oliveira Neto; Professor Alan Nunes Araújo, 7 

Professora  Benedita Alcidema Coelho dos Santos Guimarães; Professor Cincinato Marques 8 

de Souza Júnior; Professor Eder Mileno Silva de Paula; Professora Indira Cavalcante da 9 

Rocha Marques, Professor José Edilson Cardoso Rodrigues; Professora Luziane Mesquita da 10 

Luz;  Professor Luiz de Jesus Pacheco de Almeida, Professora Márcia Aparecida da Silva 11 

Pimentel; Professora Maria Goretti da Costa Tavares; Professora Rita Denize de Oliveira; 12 

Professor Tiago Barreto de Andrade Costa e a representante discente do Centro Acadêmico, 13 

Ana Paula Neves.  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Professor Edinaldo Lobato Duarte, o 14 

Técnico Geógrafo Bruno Daniel Benitez; Professor Carlos Alexandre Leão Bordalo Professor 15 

Franciney Carvalho da Ponte; Professor João dos Santos Carvalho; Professor João Márcio 16 

Palheta da Silva; Professor João Santos Nahum; Professor Clay Anderson Nunes Chaves, 17 

(Vice Reitor da Universidade do Estado do Pará); Professor Giovane da Silva Mota, (Diretor 18 

Adjunto do IFCH). Após verificar a existência legal de quórum, o Presidente deu início à 19 

reunião, com o que segue: 1- INFORMES: 1.1- O Prof. Márcio Douglas informou que até o dia 20 

quinze, próxima segunda feira, encerrará o prazo para lançamento dos conceitos referente as 21 

disciplinas ofertadas no Ensino Remoto Emergencial (ERE). O professor Marcio informou que 22 

as Atas das reuniões do conselho da faculdade estão disponíveis para assinatura na 23 



plataforma do SIPAC e solicitou que todos assinassem, pois sem assinatura digital dos 24 

membros do conselho, o diretor fica impossibilitado de dar andamento aos processos, pois os 25 

pareceristas da congregação do IFCH exigem que as mesmas estejam devidamente 26 

assinadas. Ainda neste item o professor Marcio Douglas informou sobre as disciplinas 27 

ofertadas no PL1 que iniciaram no dia primeiro de março e que as aulas estão seguindo 28 

normalmente e de forma remota. O Professor Tiago Barreto informou que o Parfor encerrou 29 

suas atividades, no entanto, os alunos remanescentes devem ser matriculados nas disciplinas 30 

ofertadas para a graduação. Foi a forma encontrada para que os alunos pudessem estar 31 

colando grau.  2- PROPOSIÇÕES: Breve Balanço da Gestão do Professor Marcio Douglas 32 

e do Professor Tiago Barreto, à frente da Direção da Faculdade de Geografia e 33 

Cartografia:    3- ORDEM DO DIA: 3.1- Homologação do resultado da eleição para nova 34 

Direção da Faculdade de Geografia e Cartografia para o período de 2021 à 2022: O 35 

presidente da reunião, passou a palavra ao Presidente da Comissão eleitoral, Professor Eder 36 

Mileno Silva de Paula, que fez uma explanação detalhada sobre todo o processo eleitoral, 37 

desde a aprovação do edital, passando pelo cadastro dos eleitores, inscrição de chapa, 38 

debate, eleição, apresentação de gráficos e relatório final do processo para as devidas 39 

providências e resultado final. A eleição ocorreu nos dias três e quatro de março de dois mil e 40 

vinte e um, para o biênio 2021/2022, seguindo as normas do Regimento Eleitoral. Apenas uma 41 

Chapa foi inscrita, Chapa 1 - Esperançar na Geografia, tendo como integrantes a Professora 42 

Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães concorrendo ao cargo de Diretora e 43 

Professor Alan Nunes Araújo ao cargo de vice-diretor. As eleições ocorreram, exclusivamente, 44 

pelo sistema SIG-Eleição, por meio do qual estavam aptos a votar os docentes da faculdade 45 

de Geografia e Cartografia, servidores técnico-administrativos e discentes regularmente 46 

matriculados na faculdade. Precisamente às dezoito horas do dia quatro de março do ano de 47 

dois mil e vinte e um, a Comissão encerrou a votação no sistema e  gerou  o relatório. Após a 48 

apuração, foram obtidos os seguintes resultados; 15 votos de docentes, 2 votos de técnico 49 

administrativo e 73 de discentes, totalizando 90 votos. Chegou-se ao resultado de votos ao 50 

final,  a favor da chapa 01, consagrando-se como vencedora. Após apresentação do relatório 51 

pela comissão eleitoral, o presidente solicita a homologação do resultado final da eleição para 52 

a nova direção da Faculdade de Geografia e cartografia, para ao biênio de 2021 e 2022, a 53 

Professora Dra. Benedita Alcidema Coelho dos Santos Magalhães ao cargo de diretora  e ao 54 

Professor Dr. Alan Nunes Araújo o cargo de vice- diretor, os novos dirigentes foram aclamados 55 

por UNANIMIDADE com uma salva de palmas por todos os membros presentes no conselho 56 

da faculdade, desejando sucesso, parabéns e oferecendo apoio à nova gestão. O Professor 57 

Márcio Douglas parabenizou à Comissão Eleitoral pelo trabalho realizado com sucesso. 3.2- 58 

Posse da nova direção eleita da Faculdade de Geografia e Cartografia: Por conta da 59 



pandemia causada pelo novo coronavírus,  a cerimônia de posse da nova gestão da 60 

Faculdade de Geografia e Cartografia se deu de forma online. O Professor Marcio Douglas 61 

Brito Amaral, empossou os novos dirigentes Professora Dra., Benedita Alcidema Coelho dos 62 

Santos Magalhães ao cargo de diretora  e o Professor Dr. Alan Nunes Araújo ao cargo de 63 

vice- diretor. Em seguida passou a voz à Profa. Alcidema Magalhães, nova diretora 64 

empossada da faculdade, que num discurso emocionado, começou agradecendo a todas as 65 

falas dos membros do conselho, em seguida agradeceu à comissão eleitoral que soube 66 

conduzir com transparência, dedicação e sucesso todo o processo. Agradeceu ainda aos 67 

colegas professores pela participação, e o apoio dos discentes que participaram e 68 

colaboraram. A Professora Alcidema fez questão de enfatizar na sua fala o respeito e apreço 69 

aos professores da antiga gestão, Professor Marcio Douglas e Tiago Barreto, pelo 70 

compromisso, pela capacidade de diálogo e parabenizou a gestão por eles conduzida, mesmo 71 

com todos os desafios do serviço público e da pandemia, ressaltando que dará continuidade 72 

ao trabalho coletivo de diálogo iniciado por eles, fortalecendo a identidade da faculdade. Em 73 

seguida foi a vez do Professor Alan Araújo dar seu pronunciamento que foi marcado por muitos 74 

agradecimentos ao apoio e a confiança depositada à nova gestão e confirmou o compromisso 75 

da nova gestão com a Universidade pública, gratuita e de qualidade.  Após os discursos, mais 76 

uma salva de palmas dos membros do conselho foi dada à nova direção. 3.3- Balanço da 77 

gestão do Professor Marcio Douglas e Tiago Barreto: O Professor Marcio Douglas em sua 78 

fala ressaltou os pontos mais significativos da gestão, entre o mais relevante foi o incentivo à 79 

unificação da faculdade em torno de um projeto coletivo; que com o apoio, dedicação e a 80 

parceria de vários professores, conseguiram colocar em funcionamento quatro laboratórios: 81 

de ensino, pesquisa e extensão; o LAIG; o LAGEOF, LABENGEO e o Milton Santos, de 82 

Planejamento e Ordenamento Territorial. O professor ressaltou o compromisso da gestão que 83 

se encerra, em ter dado continuidade aos projetos do PARFOR, PRONERA e a 84 

Especialização do PRONERA, sendo que alguns já foram finalizados causando um grande 85 

impacto social. Professor Tiago pontuou que esteve à frente do Parfor, e na fase final do 86 

projeto, muitas vezes contou com o apoio dos colegas professores que viajavam sem bolsa 87 

para orientar os alunos,  ressaltou ainda a mobilização dos professores em torno dos 88 

programas PIBID e Residência, importantes para a licenciatura do curso de geografia, onde 89 

foi citado o nome da Profa. Luziane luz, Prof. Jose Edilson, Prof. Edinaldo Lobato, Profa. Rita 90 

Denise e Profa. Indira Marques. Ainda como um dos pontos importantes da gestão  foi a 91 

organização da resolução de TCC, onde permitiu que muitos alunos se formassem de uma 92 

forma mais flexível. Uma conquista relevante para a faculdade foi a maior organização dos 93 

procedimentos de secretaria. O diálogo com os diretores do IFCH e com os outros diretoras 94 

das faculdade. A representação da faculdade na congregação do IFCH. A proposição para 95 



implantação do curso de tecnologia em geoprocessamento, o aproveitamento dos códigos de 96 

vaga relativos à aposentadoria da profa. Carmena , a transferência do Prof. Cristian e a vaga 97 

do IFCH que possibilitou a entrada do Prof. Alan Araújo. Para finalizar o Prof. Márcio Douglas 98 

comentou sobre o curso de Geografia em Parauapebas, ressaltou que foram muitas 99 

dificuldades, mas o curso foi finalizado, mencionando que para estar à frente da gestão da 100 

faculdade demanda um trabalho muito grande e que não foi fácil, mas foi muito bom. Por fim, 101 

agradeceu a todos os colegas e fez questão de ressaltar que está à disposição para ajudar a 102 

nova direção. O prof. Tiago também agradeceu aos colegas, a parceria com o Prof., Marcio 103 

Douglas e também se colocou a disposição dos novos dirigentes. Nada mais havendo a tratar, 104 

foi encerrada a reunião, tendo a Senhora Presidente se comprometido a continuar o legado 105 

deixado pela gestão anterior, agradeceu à presença virtual de todos, e para constar, eu, 106 

Andrea Gondim, funcionária da secretaria da Faculdade de Geografia e Cartografia, lavrei a 107 

presente ata, que depois de lida e aprovada, será por mim subscrita e assinada por quem de 108 

direito. Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade 109 

de Geografia e Cartografia, Belém, doze de março de dois mil e vinte e um. 110 


