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 1 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO ISPA 2 

 3 

Ata da Sessão Extraordinária do Colegiado 4 

do ISPA, realizada no dia 03 de maio de 5 

2019, às 09:30 horas, no Auditório do 6 

Instituto da Saúde e Produção Animal. 7 

 8 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta 9 

minutos, no auditório do Instituto da Saúde e Produção Animal (ISPA), reuniu-se o 10 

Colegiado do ISPA, por meio de convocação extraordinária, com a presença da 11 

Diretora em exercício Maria Cristina Manno; membros Docentes: Haroldo 12 

Francisco Lobato Ribeiro, Djacy Barbosa Ribeiro e Kedson Raul de Souza Lima; 13 

membros do corpo técnico: Francisco José Ferreira Rodrigues; José Ribamar Jorge 14 

de Lima; Jorge Cardoso de Azevedo e Márcia Janete de Fátima Mesquita de 15 

Figueiredo; membro discente do curso de Zootecnia: Weend Batista Grande. 16 

Convidados para a reunião os coordenadores dos cursos de Medicina Veterinária, 17 

Zootecnia e Ciência Tecnologia de Alimentos, respectivamente: Deborah Mara 18 

Costa de Oliveira, Kedson Raul de Souza Lima e Carissa Michele Goltara Bichara, 19 

estando os três presentes à reunião. O professor Aníbal Coutinho do Rêgo 20 

justificou sua ausência no mesmo dia da convocação, por estar ministrando aula na 21 

disciplina de Forragicultura II para o curso de Zootecnia. Havendo quórum 22 

regimental, a Presidente em Exercício do Colegiado, Profa. Maria Cristina Manno, 23 

cumprimentou a todos e deu por aberta a sessão informando sobre a pauta única: 24 

Demanda de vagas de concurso para atender aos cursos de graduação em 25 

Ciência e Tecnologia de Alimentos (ISPA) e em Ciências Biológicas (ISARH). 26 

A professora Cristina Manno iniciou a reunião informando sobre o Quadro de 27 

Vagas já definido em reuniões realizadas com os Diretores de Instituto e a Reitoria, 28 

explicando que o ISPA contemplará duas vagas para disciplinas de Ciências 29 
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Biológicas e cinco vagas para Ciência e Tecnologia de Alimentos, e que cabe ao 30 

Colegiado referendar as vagas e deliberar sobre as solicitações de remoções de 31 

docentes de outros Campi da UFRA e redistribuição de outra Instituição, 32 

analisando o enquadramento do perfil de atuação do candidato com a vaga 33 

pleiteada ou definindo o envio das vagas diretamente para concurso público. 34 

Diante disso, a professora Cristina mostrou o quadro com as 7 vagas e disciplinas 35 

vinculadas, e informou que chegaram ao ISPA três pedidos de 36 

Remoção/Redistribuição. A professora Carissa Bichara, Coordenadora do Curso de 37 

Ciência e Tecnologia de Alimentos, foi convidada pela professora Cristina Manno 38 

a explicar a distribuição das vagas conforme matriz curricular aprovada, bem como 39 

o seu parecer enquanto coordenadora sobre os candidatos às vagas por meio de 40 

remoção e redistribuição. A professora Carissa afirmou que recebeu duas 41 

manifestações de interesse nas vagas da C&T Alimentos. Uma delas do prof. 42 

Fagner Sousa de Aguiar, sobre o qual a professora Carissa relatou que o conhece, e 43 

que ele solicitou redistribuição da UFOPA para o ISPA, sendo graduado e pós-44 

graduado na área objeto do concurso, prestes a concluir o doutorado também na 45 

área do concurso. Seu currículo versa sobre pesquisas realizadas também em 46 

Biotecnologia Agroalimentar, sendo, de acordo com a professora, uma indicação 47 

muito viável para o fortalecimento do curso. O professor Kedson Lima concordou 48 

com a professora Carissa e acrescentou que o currículo do referido professor 49 

parece bem estável com relação à área sua área de atuação, e que isso é importante 50 

para que o curso nasça fortalecido. Em seguida a professora Carissa apresentou a 51 

carta de intenções enviada pela professora Priscilla Andrade Silva. Ressaltou que a 52 

docente foi sua substituta na época de sua licença maternidade, mas que teve pouco 53 

contato com a docente em questão. Discorreu sobre sua formação em Ciência e 54 

Tecnologia de Alimentos na UEPA, e sobre sua recente graduação em Agronomia 55 

pela UFRA. Destacou seu mestrado na área objeto de concurso, e seu doutorado na 56 
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Produção Vegetal. O professor Kedson em análise do currículo lattes da docente 57 

ficou em dúvida com relação ao enquadramento de seu perfil com a área objeto do 58 

concurso, não só na graduação e pós-graduação, mas também em relação às 59 

pesquisas realizadas e artigos publicados. Ressaltou ainda que a docente versa 60 

sobre áreas animal e vegetal, e que neste contexto é difícil enquadrar o perfil da 61 

candidata. O professor Djacy ressalta que são áreas muito amplas para serem 62 

abrangidas na totalidade, o que dificulta uma especialização na área. A professora 63 

Carissa relembrou que a vaga da docente em Parauapebas surgiu da saída da 64 

professora Raquel, da área de Processamento Tecnológico de Produtos de Origem 65 

Animal, e que demorou quase dois anos para ser preenchida, e ela, da área vegetal, 66 

acabou por preencher a vaga, depois de muito tempo de vacância. Ressaltou, 67 

inclusive, que há a probabilidade de isso voltar a acontecer, uma vez que sua vinda 68 

gerará uma vaga para atendimento à Zootecnia, da área animal, e à Agronomia, da 69 

área vegetal. Em seguida, solicitou à professora Cristina a explanação da 70 

candidatura do professor Bruno Moura Monteiro à vaga de Morfofisiologia, para o 71 

curso de Ciências Biológicas. A professora Cristina Manno apresentou a 72 

documentação do prof. Bruno Moura Monteiro, do campus de Paragominas. 73 

Informou que o professor Bruno é o vice-coordenador do novo curso de Pós-74 

Graduação do ISPA, o Reproamazon, portanto a vinda dele fortaleceria o Instituto. 75 

Sua graduação foi em Medicina Veterinária na UFRA, com mestrado e doutorado 76 

na USP. Apresentou as disciplinas ministradas por ele no campus e comparou com 77 

as disciplinas demandadas pelo curso de Ciências Biológicas, mostrando que são 78 

equivalentes. A professora Déborah questionou se há algum risco de que, na vinda 79 

do professor ao ISPA, ele queira atuar apenas em sua área de expertise 80 

(Reprodução Animal) e não nas disciplinas para as quais foi removido. Salientou, 81 

ainda, que atualmente temos dificuldade em suprir docentes para as disciplinas de 82 

Biologia Celular e de Histologia, para as quais temos um professor em cada área 83 
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apenas. O professor Kedson ressaltou que o professor deverá assumir as áreas 84 

objeto de concurso, tanto lá em Paragominas quanto aqui em Belém, caso a 85 

remoção seja aprovada. A professora Cristina ressaltou, ainda, que pode haver 86 

redistribuição de carga horária entre os professores atuais de Biologia Celular, 87 

Histologia, Fisiologia e outras áreas afins, com a vinda do professor Bruno. 88 

Contudo, é dever do ISPA prover os professores a todas as atuais disciplinas 89 

(Zootecnia, Medicina Veterinária, Eng. Pesca) e ainda às novas disciplinas do 90 

curso de Ciências Biológicas. O professor Djacy questionou se o processo já não 91 

deveria ter vindo com a aprovação do campus de origem. A professora Cristina 92 

esclareceu que, na nova minuta de resolução que normatizará as remoções, está 93 

previsto que o processo comece pelo campus de origem; contudo o que ficou 94 

estabelecido como sendo primordial para que a remoção aconteça é que haja a 95 

aprovação nas duas instâncias. O professor Kedson observou que o ideal é que o 96 

professor só entre com o processo no campus de origem quando o destino 97 

comprovar o interesse na remoção, sem o que haveria um desconforto 98 

desnecessário no campus. Aproveitou para questionar se na minuta de resolução 99 

está previsto o interesse da Administração, ou se aprovando em ambas as instâncias 100 

a remoção será automática, à revelia da Reitoria. A professora Cristina respondeu 101 

que permanece na minuta o interesse da Administração e o exercício do poder de 102 

veto da Reitoria. O professor Djacy ponderou que o currículo do professor Bruno 103 

Monteiro mostra um perfil iminentemente pesquisador, e questiona se não seria 104 

interessante verificar as notas do docente na avaliação discente. A professora 105 

Cristina julgou pertinente o questionamento e solicitou ao professor Kedson que o 106 

fizesse, o qual fez a leitura das notas de avaliação do docente diretamente do 107 

SIGAA. As notas do professor, tanto nas disciplinas da Reprodução quanto nas 108 

disciplinas básicas (as quais equivalem às do curso de Ciências Biológicas) variam 109 

entre 9,1 e 9,6. O Colegiado considerou boas as notas do docente, apesar dos 110 
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questionamentos habituais ao método de avaliação utilizado atualmente pela 111 

PROEN. A professora Cristina esclareceu que os Institutos e os Campi estão 112 

reunindo seus colegiados neste período para o encerramento do processo de 113 

solicitação de vagas na próxima semana, então em breve teremos notícias dos 114 

campi sobre as remoções aprovadas ou indeferidas. Perguntou se haveria algum 115 

outro questionamento ou esclarecimento necessário antes da votação. Não 116 

havendo, colocou em votação sobre as solicitações de remoção e de redistribuição, 117 

de forma que o Colegiado se posicionou: FAVORÁVEL à Redistribuição do 118 

professor Fagner Sousa, da UFOPA para o ISPA, por unanimidade; 119 

DESFAVORÁVEL à remoção da docente Priscilla Andrade do campus de 120 

Parauapebas para o ISPA, com quatro votos contrários e quatro abstenções; e 121 

FAVORÁVEL à remoção do Bruno Moura Monteiro do Campus de Paragominas 122 

para o ISPA, com seis votos favoráveis, uma abstenção e um voto contrário. O 123 

professor Haroldo solicitou a permissão para justificar seu voto contrário, 124 

ressaltando que o professor Bruno é um bom profissional, mas que seria 125 

interessante em sua visão que ele aguardasse a abertura da vaga em Reprodução 126 

Animal para sua remoção de Paragominas para o ISPA. Registre-se em ata que o 127 

ISPA se compromete a autorizar a remoção/redistribuição dos servidores 128 

apenas quando o docente efetivo para a vaga for contratado na origem, como 129 

forma de não prejudicar o andamento das aulas naquela localidade. 130 

Encerrados os trabalhos às 11:15h, a professora Cristina Manno agradeceu aos 131 

membros presentes e eu, Lauralice Freire de Brito lavrei a presente ata, que será 132 

lida e se aprovada, assinada por todos os presentes.  133 

 134 

Belém (PA), 03 de maio de 2019. 135 

 136 

 137 
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