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 1 

ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO ISPA 2 

Ata da 2ª. Reunião Ordinária do Colegiado 3 

do ISPA, realizada no dia 10 de maio de 4 

2019, às 8:45 horas, no Auditório do Instituto 5 

da Saúde e Produção Animal / ISPA.  6 

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às oito horas e 7 

quarenta e cinco minutos, no auditório do Instituto da Saúde e Produção 8 

Animal/ISPA reuniu-se o Colegiado do ISPA, por meio de convocação ordinária, 9 

com a presença da Senhora Diretora em exercício Maria Cristina Manno; membros 10 

docentes: Érika Renata Branco, Djacy Barbosa Ribeiro, Moacir Cerqueira da Silva, 11 

Haroldo Francisco Lobato Ribeiro; membros do corpo técnico: José Ribamar Jorge 12 

de Lima, Juliana dos Santos Batista, Francisco José Ferreira Rodrigues e Jorge 13 

Cardoso de Azevedo. Membros discentes do curso de Zootecnia, Weend Batista 14 

Grande. Foram convidados os coordenadores dos cursos de graduação, estando 15 

presentes a profa. Déborah Mara Costa Moreira, representando o curso de 16 

Medicina Veterinária. O professor Aníbal Coutinho justificou sua ausência 17 

informando que estaria nesse momento ministrando aula da disciplina de 18 

Forragicultura II do curso de Zootecnia. Havendo quórum regimental, a Diretora 19 

em exercício Maria Cristina Manno presidiu o início da reunião do Colegiado, 20 

cumprimentando a todos e dando por aberta a sessão, informando a todos 21 

oficialmente sobre a condição do Zootecnista Jorge Cardoso como segundo 22 

suplente dos técnicos Kássia Cristian e Arquimedes Leopoldino, conforme 23 

solicitação da Comissão Gestora da FEIGA, da qual ele faz parte, realizada no 24 

decorrer da reunião do dia 21 de março do corrente, em caso exclusivo de 25 

impossibilidade daqueles servidores de comparecerem à reunião do Colegiado, 26 

como forma de respeitar a representação dos técnicos nas sessões. Após, informou 27 

sobre a pauta: 1) Aprovação do Relatório de Pós-Doutorado do prof. Aníbal 28 

Coutinho do Rêgo; 2) Apreciação da disciplina eletiva: “Educação Ambiental e 29 
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Ecocidadania para a sustentabilidade e a Qualidade de Vida” para o curso de 30 

Medicina Veterinária; 3) Estabelecimento da Comissão de Avaliação de Probatório 31 

do prof. Thiago Carvalho da Silva; 4) Estabelecimento da Comissão de Avaliação 32 

de Probatório do prof. Erick Fonseca de Castilho; 5) Apreciação do parecer da 33 

Comissão Assessora de Pesquisa sobre a especialização lato sensu em Defesa 34 

sanitária; 6) Solicitação de afastamento para programa docente visitante no 35 

exterior, da profa. Érika Renata Branco; 7) Apreciação de projeto de ensino 36 

Treinamento em Enfermagem Veterinária; 8) O que ocorrer. A professora Cristina 37 

Manno iniciou a discussão da pauta 1) Aprovação do Relatório de Pós-38 

Doutorado do prof. Aníbal Coutinho do Rêgo: a profa. Cristina Manno 39 

apresentou aos membros presentes o relatório em questão explicando que o prof. 40 

apresentou participação em curso, possui expertise na área de atuação, comprovou 41 

toda a documentação para fundamentar o afastamento. Afirmou ainda que, da 42 

mesma forma que o comentado quando da aprovação do relatório do prof. André 43 

Meneses, ainda não existe um modelo de relatório a ser submetido, e que era 44 

importante apenas atestar que os objetivos do afastamento foram alcançados. A 45 

professora Cristina perguntou se ainda havia dúvidas e colocou em regime de 46 

votação, sendo o relatório aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta 2) 47 

Apreciação da disciplina eletiva: “Educação Ambiental e Ecocidadania para a 48 

sustentabilidade e a Qualidade de Vida” para o curso de Medicina 49 

Veterinária; a Profa. Cristina explicou aos membros o processo provocado pela 50 

professora Maria das Dores Palha em conjunto com a Coordenação do curso de 51 

Medicina Veterinária. Franqueada a palavra, a profa. Deborah Mara Costa de 52 

Oliveira, pleiteia a aprovação da disciplina “Educação Ambiental e Ecocidadania 53 

para a Sustentabilidade e a Qualidade de Vida” para o curso de Medicina 54 

Veterinária, o que foi aprovado ad referendum pelo colegiado daquele curso. O 55 

prof. Moacir Cerqueira mencionou que a disciplina é voltada especificamente para 56 

a questão social de qualidade de vida das comunidades carentes e menos para 57 

questões relacionadas à própria Medicina Veterinária, inclusive sugerindo que a 58 

mesma seja ofertada para outros cursos da UFRA, como por exemplo Agronomia. 59 
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A profa. Érika Branco perguntou sobre a questão do seguro de vida para os 60 

discentes. A profa. Cristina explicou que por determinação da Controladoria Geral 61 

da União (CGU), a UFRA fica impossibilitada de oferecer seguro de aula prática 62 

aos alunos, sendo apenas possível o pagamento de seguro para estudantes 63 

regularmente em estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório. Apesar 64 

disso, a UFRA se responsabilizou por providenciar uma lista de seguradoras 65 

credenciadas e por procurar uma forma de ressarcir os discentes que realizarem o 66 

seguro anual, por meio de acréscimo do valor no auxílio de aulas práticas 67 

regulamentado pelo CONSAD. O professor Djacy citou casos em que houve 68 

acidentes e até falecimento de um discente em viagens interestaduais e que por 69 

isso, os alunos serão informados sobre o auxílio e que viajarão de preferência 70 

segurados, e caso contrário, deverão assinar um termo se responsabilizando pelo 71 

fato de decidirem por viajar sem seguro. A profa. Cristina perguntou se o colegiado 72 

estava devidamente esclarecido sobre o ponto de pauta e colocou em regime de 73 

votação, sendo a disciplina eletiva proposta aprovada por unanimidade. O próximo 74 

assunto a ser discutido foram as pautas 3) Estabelecimento da Comissão de 75 

Avaliação de Probatório do prof. Thiago Carvalho da Silva e 4) 76 

Estabelecimento da Comissão de Avaliação de Probatório do prof. Erick 77 

Fonseca de Castilho, a profa. Cristina explicou que de acordo com a nova 78 

resolução sobre probatório (CONSAD 180/2017), o Instituto agora é responsável 79 

pela abertura dos processos referentes ao período probatório de docentes, os quais 80 

anteriormente tinham origem na PROGEP. Explicou que o ISPA deverá, de acordo 81 

com a nova resolução, instituir uma comissão para avaliação do prof. Erick 82 

Fonseca de Castilho, assim como do professor Thiago Carvalho da Silva, ambos no 83 

terceiro ano de atuação, sendo que seus dois primeiros foram cumpridos em 84 

Parauapebas e em Goiânia, respectivamente. O prof. Moacir concordou que caberia 85 

à PROGEP o encaminhamento do processo, como acontece com o estágio 86 

probatório dos Técnicos em Administração, e que o ISPA poderia dar continuidade 87 

ao processo, instituindo a Comissão de Avaliação do RADOC, sendo que pelo 88 

menos um professor estável e da mesma área de expertise do avaliado. Desta forma 89 
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ficou assim definido pelo Colegiado: Comissão de Probatório do prof. Erick 90 

Castilho, composta pelos professores Frederico Ozanan Barros Monteiro (tutor), 91 

Kedson Raul de Souza Lima (representante do curso de graduação com maior 92 

carga horária efetiva do docente) e Djacy Barbosa Ribeiro (membro do Colegiado 93 

do ISPA); Comissão de Probatório do prof. Thiago Carvalho da Silva, composta 94 

pelos professores Aníbal Coutinho do Rêgo (tutor), Moacir Cerqueira da Silva 95 

(membro do Colegiado do ISPA) e um docente indicado pelo Colegiado do Curso 96 

de Agronomia, curso no qual o docente ministra a maior parte de suas aulas. Em 97 

regime de votação, a composição das comissões foi aprovada por unanimidade. O 98 

próximo ponto de pauta a ser avaliado foi o 5) Apreciação do parecer da 99 

Comissão Assessora de Pesquisa sobre a especialização lato sensu em Defesa 100 

sanitária: A profa. Cristina Manno explicou que este parecer da Comissão 101 

Assessora apontou falhas decorrentes da própria resolução de oferta de cursos lato 102 

sensu devido à necessidade de abertura de edital de seleção de docentes 103 

previamente ao envio do processo ao Colegiado Geral da Pós-Graduação – 104 

PROPED. Desta forma, no parecer foram apontadas falhas que devem ser 105 

corrigidas, sendo que a Comissão de Pesquisa sugeriu que, realizadas as correções 106 

sugeridas, o Colegiado aprovasse o projeto pedagógico do curso de especialização 107 

apresentado. Uma das correções se refere à necessidade de apontar que o curso 108 

será autofinanciado e não gratuito, uma vez que será custeado através de Emenda 109 

Parlamentar. Outra adequação apontada é a abertura de 20% das vagas gratuitas a 110 

servidores médicos veterinários (oito vagas para este público), aumentando o 111 

número de vagas de 30 para 38 vagas no total. Os demais itens diligenciados 112 

somente serão sanados após o processo seletivo para os docentes que farão parte do 113 

curso. Realizados os esclarecimentos quanto ao encaminhamento do processo, o 114 

parecer foi aprovado por unanimidade. Seguindo a pauta: 6) Solicitação de 115 

afastamento da professora Érika Renata Branco, a profa. Cristina informou que 116 

a profa. Érika Branco preencheu toda a documentação necessária ao processo de 117 

afastamento e contratação de professor substituto, sendo o concurso mencionando 118 

previsto para ocorrer provavelmente em julho. A liberação da profa. Érika ocorrerá 119 
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de fevereiro a setembro de 2020. Em regime de votação, o afastamento da profa. 120 

Érika Branco foi aprovado por unanimidade. Passando ao próximo ponto de pauta: 121 

7) Apreciação de projeto de ensino Treinamento em Enfermagem Veterinária; 122 

Ponto inserido na pauta após a convocação ordinária, a profa. Cristina esclareceu 123 

que enxergou a necessidade de trazer esta ação à pauta por solicitação da 124 

Coordenação do Curso de Medicina Veterinária, que tem demandando esta área de 125 

expertise nas disciplinas atreladas ao Bloco Cirúrgico, e que por isso aprovou a 126 

proposta e trouxe para apreciação do Colegiado. Devidamente esclarecidos e 127 

estando cientes da necessidade e importância desta área de interesse para a 128 

Medicina Veterinária, o colegiado aprovou por unanimidade a execução do projeto. 129 

Estando no último ponto de pauta: 8) o que ocorrer: a profa. Cristina informou 130 

que recebeu nesta semana outra solicitação de cadastramento de disciplina eletiva 131 

do curso de Medicina Veterinária. Como a demanda não chegou em tempo hábil, 132 

não foi colocada em pauta. Entretanto, solicitou ao Colegiado a autorização para 133 

realizar a avaliação da disciplina e, se pertinente, encaminhar à PROEN ad 134 

referendum do Colegiado. O Colegiado autorizou a avaliação nesta modalidade, 135 

desde que a resolução do Colegiado fosse homologada em reunião ordinária 136 

posterior, prevista para ocorrer dia 03 agosto de 2019. Nada mais havendo a tratar, 137 

a professora Cristina encerrou os trabalhos às 11:30h agradecendo aos membros 138 

presentes e eu, Lauralice Freire de Brito, lavrei a presente ata, que será lida e, se 139 

aprovada, assinada por todos os presentes.  140 

 141 

 142 

Belém (PA), 10 de maio de 2019. 143 

 144 

Maria Cristina Manno.................................................................................................. 145 

Moacir Cerqueira da Silva........................................................................................... 146 
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