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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

FACULDADE DE COMPUTACAO
 
 

ATA DE REUNIÃO Nº 43 / 2022 - FACCOMPUTE (11.34.06) 
 
Nº do Protocolo: 23073.001303/2022-13

Belém-PA, 11 de janeiro de 2022.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA FACULDADE DE COMPUTAÇÃO
REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021.

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às
nove horas e trinta minutos, realizou-se, de forma remota, pela plataforma
Google Meet, a Reunião Ordinária do Colegiado da Faculdade de
Computação, sob a presidência do diretor prof. Dr. Vinicius Augusto
Carvalho de Abreu. Fizeram-se presentes os professores relacionados a
seguir: Carlos Gustavo Resque dos Santos, Claudomiro De Souza De
Sales Junior, Denis Lima do Rosário, Eloi Luiz Favero, Filipe de
Oliveira Saraiva, Gustavo Henrique Lima Pinto, Helder May Nunes
da Silva Oliveira, Jefferson Magalhães De Morais, Lídio Mauro Lima
de Campos, Marcelle Pereira Mota, Marianne Kogut Eliasquevici,
Nelson Cruz Sampaio Neto, Raimundo Viegas Junior, Regiane Silva
Kawasaki Frances, Renato Hidaka Torres, Roberto Samarone Dos
Santos Araujo e Victor Hugo Santiago. Justificaram as ausências, os
professores: Antonio Jorge Gomes Abelém, Cleidson Ronald Botelho De
Souza, Dionne Cavalcante Monteiro, Fabiola Pantoja Oliveira Araújo. O
Presidente cumprimentou a todos e, dando início aos trabalhos, passou
às seguintes COMUNICAÇÕES: 1. Adequação das salas FC-01 e FC-02, as
quais tiveram os espaços liberados, após a finalização dos trabalhos de
avaliação de bens patrimoniais pelo Instituto, e a retirada dos móveis das
salas dos professores, com a finalização da reforma. 2. Instalação e
conserto dos ares condicionados dos laboratórios LabComp1, LabComp2 e
LabComp3. 3. Reforma das bancadas dos laboratórios LabComp2 e
LabComp3 e instalação das gaiolas, a qual fora autorizada pelo Instituto,
no valor de vinte e dois mil reais, em que está incluída a instalação das
gaiolas para os Mini Macs. A Faculdade está no aguardo dos trabalhos pela
Brilhante, empresa prestadora do serviço. 4. Reparo das portas das salas
que apresentaram problemas. Já foi feito o pedido para a Brilhante, e
também, acordado que o pagamento só sairá com a finalização desses
últimos serviços. 5. Professores que já fizeram o rodízio de Introdução à
Ciência da Computação. Sempre terá um professor novo para fazer o
rodízio, o que será melhor detalhado durante a reunião.5. O presidente
trouxe para a reunião um esclarecimento ao questionamento do professor
Benedito de Jesus Pinheiro Ferreira quanto à leitura da ATA, que tratou
sobre o ponto relacionado que professores credenciados em programas de
pós-graduação teriam que ministrar pelo menos quatro disciplinas na
graduação, o presidente esclareceu que na ocasião disciplinas da
graduação dessa faculdade poderiam não ser ofertada por falta de
professores, desse modo algumas medidas deveriam ser tomadas. O
professor Denis Lima do Rosário explicou o que ocorreu na reunião em
questão, mas que não havia ficado claro em ATA, que como sugestão, a
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proposta fora de que todos os professores dariam, quatro disciplinas na
graduação, sendo que as disciplinas de tópicos especiais deveriam ser
ministradas concomitante na Pós-Graduação, ou seja, será uma disciplina
compartilhada entre graduação/pós, mas que essa não poderá contar duas
vezes para o Plano Individual de Trabalho do professor. Em caso de
disciplinas essencialmente obrigatórias ou essencialmente em grau elevado
para os discentes da graduação, os professores poderiam ministrar uma
disciplina exclusivamente na pós e três na graduação por ano, desse modo
foi reafirmando o compromisso dos professores presentes e o assunto foi
dado como esclarecido. Após a apresentação e comunicados, foi iniciada a
discussão, de acordo com a PAUTA DA REUNIÃO, a saber: 1) Posse do
novo Núcleo Docente Estruturante - NDE: O presidente contextualizou
um breve histórico acerca do Núcleo Docente Estruturante dos anos
anteriores. Falou sobre os trabalhos que se iniciarão, com o máximo de
aproveitamento dos trabalhos realizados pelos grupos anteriores, os quais
ajudarão bastante na mudança dos novos Projeto Pedagógico dos Curso de
Ciência da Computação e Sistemas de Informação. Dando sequência, o
presidente fez os agradecimentos aos professores que aceitaram o convite
para a composição do novo Núcleo Docente Estruturante, a saber, os
professores Vinicius Augusto Carvalho de Abreu - Presidente, Regiane Silva
Kawasaki Francês - Vice-Presidente, André Figueira Riker - membro,
Marianne Kogut Eliasquevici - membra, Reginaldo Cordeiro dos Santos
Filho - membro, Victor Hugo Santiago - membro. Na oportunidade, o
professor Filipe de Oliveira Saraiva parabenizou ao novo grupo, e reforçou
a utilização dos trabalhos anteriores, como a criação de muitas ementas, e
um extenso e detalhado trabalho, o qual possa ser aproveitado para o
novo Projeto Pedagógico do Curso. A professora Marianne Kogut
Eliasquevici agradeceu pelo convite e reforçou sobre a cooperação dos
demais professores ao Núcleo Docente Estruturante. O professor Vinicius
Augusto Carvalho de Abreu reforçou aos presentes a importância da ajuda
de todos os professores, principalmente aos mais antigos, e agradeceu
mais uma vez aos professores membros do novo Núcleo. 2) Escolha da
data da reunião extraordinária conjunta (Graduação e Pós-
Graduação) do Planejamento estratégico: O presidente falou sobre a
escolha da data par a realização da reunião extraordinária para tratar do
assunto planejamento estratégico, a ser realizada em conjunto pela a
Graduação e Pós-Graduação. A reunião será para discutir pontos sensíveis
do planejamento, o qual vem sendo tratado pela comissão responsável e
também, em algumas reuniões do colegiado. Com a ideia central de se ter
uma graduação e pós-graduação andando juntas, com iniciativas comuns,
bem como iniciativas distintas entre ambas. Apresentou-se como sugestão
para a realização da reunião, o dia três de dezembro de dois mil e vinte e
um. Todos os professores concordaram com a data sugerida. 3)
Planejamento conjunto (Graduação e Pós-Graduação) das
disciplinas 2022.2 e 2022.4 (Oferta 2022): O presidente deu início à
discussão, fazendo a apresentação do planejamento para os próximos
períodos do ano de dois mil e vinte e dois, para a graduação e Pós-
graduação, o planejamento teve como base o preenchimento do formulário
utilizado pela faculdade, bem como o histórico e disponibilidade do
professor, pela ministração da disciplina. O presidente mencionou que o
planejamento não considerou o professor Cleidson Ronald Botelho De
Souza, por ele estar saindo para Pós-doutorado. O presidente explicou a
situação da disciplina Introdução à Ciência da Computação, referente ao
histórico durante o Ensino Remoto Emergencial, demandas de faculdades
que deixaram de pedir essa disciplina, o que ocasionou uma alta demanda,
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especialmente, para o Instituto de Ciências Exatas e Naturais, mas
também para faculdades externas. Dando sequência, o presidente reforçou
que o planejamento busca atender a toda a graduação, ao rodízio, ao
Instituto de Ciências Exatas e Naturais com a Introdução à Ciência da
Computação, e também, atender às optativas, na graduação e na Pós-
Graduação. Com a apresentação, os professores puderam discutir sobre a
oferta das disciplinas e sua alocação, fazendo correções quando
necessário. 4) O que ocorrer: 1. O presidente falou, a pedido do Diretor
Adjunto do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Prof. Dr. José Roberto
Zamian, sobre os professores que quiserem fazer um Pós-doutorado para o
próximo ano, caso algum professor tenha qualquer interesse, este deve
manifestar o interesse, pois, além de ajudar no planejamento, o professor
José Roberto Zamian reforça que, segundo ordem vinda do governo, o
professor que não se manifestar, ou seja, não estiver previsto, não poderá
sair para o Pós-doutorado. 2. O professor Filipe de Oliveira Saraiva sugeriu
sobre se fazer, ao final de cada período, algumas palestras aos alunos,
sobre algumas orientações, especialmente para apresentação do trabalho
de conclusão de curso. Na ocasião, o professor Vinicius Augusto Carvalho
de Abreu comentou sobre uma disciplina que será ministrada por ele, como
tópicos, que será sobre comunicação social. 3. O professor Filipe de
Oliveira Saraiva também lembrou sobre a representação docente na
congregação. Na ocasião, ficou acordado de se tratar sobre o tema em
uma próxima reunião extraordinária. E não havendo mais nada a tratar, o
presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião,
e para constar, eu, Alan Jhefferson Braga Sousa, secretário da
Faculdade de Computação, lavrei a presente ATA, que após lida e achada
conforme, será assinada pelos membros presentes à reunião. Belém,
dezoito de novembro de dois mil e vinte e um.

 
 
 

(Assinado digitalmente em 17/01/2022 16:28 ) 
ALAN JHEFFERSON BRAGA SOUSA 

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 2216922 

(Assinado digitalmente em 04/02/2022 16:43 ) 
CARLOS GUSTAVO RESQUE DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 2410749 

(Assinado digitalmente em 11/01/2022 19:01 ) 
CLAUDOMIRO DE SOUZA DE SALES JUNIOR 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 1809092 

(Assinado digitalmente em 26/01/2022 14:46 ) 
DENIS LIMA DO ROSÁRIO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 2244893 

(Assinado digitalmente em 14/01/2022 07:47 ) 
ELOI LUIZ FAVERO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
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(Assinado digitalmente em 12/01/2022 09:35 ) 
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PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 3138738 

(Assinado digitalmente em 31/01/2022 14:28 ) (Assinado digitalmente em 17/01/2022 15:09 ) 
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JEFFERSON MAGALHAES DE MORAIS 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

ICEN (11.34) 
Matrícula: 2378314 

LIDIO MAURO LIMA DE CAMPOS 
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 

ICEN (11.34) 
Matrícula: 2272363 

(Assinado digitalmente em 12/01/2022 10:18 ) 
MARCELLE PEREIRA MOTA 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 2151241 

(Assinado digitalmente em 14/01/2022 09:03 ) 
MARIANNE KOGUT ELIASQUEVICI 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 361671 

(Assinado digitalmente em 14/01/2022 09:18 ) 
NELSON CRUZ SAMPAIO NETO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 2659210 

(Assinado digitalmente em 13/01/2022 18:17 ) 
RAIMUNDO VIEGAS JUNIOR 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 1355158 

(Assinado digitalmente em 12/01/2022 01:03 ) 
REGIANE SILVA KAWASAKI FRANCES 

VICE-DIRETOR(A) DE FACULDADE - TITULAR 
FACCOMPUTE (11.34.06) 

Matrícula: 2324982 

(Assinado digitalmente em 11/01/2022 23:25 ) 
RENATO HIDAKA TORRES 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 1269902 

(Assinado digitalmente em 26/01/2022 14:42 ) 
ROBERTO SAMARONE DOS SANTOS ARAUJO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 1769580 

(Assinado digitalmente em 11/01/2022 20:27 ) 
VICTOR HUGO SANTIAGO COSTA PINTO 

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR 
ICEN (11.34) 

Matrícula: 1065252 

(Assinado digitalmente em 13/01/2022 09:09 ) 
VINICIUS AUGUSTO CARVALHO DE ABREU 

DIRETOR DE FACULDADE - TITULAR 
FACCOMPUTE (11.34.06) 

Matrícula: 3085240 
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