
 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BRAGANÇA 

COORDENAÇÃO 

 

PORTARIA Nº 104/2019 CBRAG 

 

EMENTA: Aprovação de Projeto de Extensão e Alocação de carga horária 

 

            

O COORDENADOR DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BRAGANÇA, no 

uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto e o Regimento Geral, e em cumprimento às 

decisões da Resolução nº. 4.918, de 25 de abril de 2017 - CONSEPE, que regulamenta a 

aprovação de carga horária dos Projetos de Ensino, de Pesquisa ou Extensão nesta Universidade, 

e conforme deliberação do Conselho Deliberativo do Campus Universitário de Bragança, em 

reunião realizada no dia 11/06/2019, 

 

RESOLVE: 

 
APROVAR o Projeto de Extensão intitulado “HISTÓRIA MEDIEVAL EM SALA DE 

AULA: TEMAS E PRÁTICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL”, a ser executado no período de 

01/07/2019 a 30/06/2020, com financiamento do Programa Navega Saberes/INFOCENTRO, edital nº 

06/2019/PROEX.   

 

APROVAR a participação do Prof. Dr. Thiago de Azevedo Porto, para exercer a função de 

coordenador do projeto acima citado, com alocação de 10 horas de carga horaria  semanal para o período 

de 01/07/2019 a 30/06/2020. 

 

     APROVAR a participação da Profa. Dra. Andréia Frazão da Silva, para exercer a função de 

colaboradora do projeto acima citado, sem alocação de carga horária semanal para o período de 

01/07/2019 a 30/06/2020.  

 

APROVAR a participação do Prof. Dr. Douglas Mota Xavier de Lima, para exercer a função 

de colaboradora do projeto acima citado, sem alocação de carga horária semanal para o período de 

01/07/2019 a 30/06/2020.  

 

APROVAR a participação do Prof. Me. Neles Maia da Silva, para exercer a função de 

colaboradora do projeto acima citado, sem alocação de carga horária semanal para o período de 

01/07/2019 a 30/06/2020. 

 

APROVAR a participação do Prof. Esp. Bruno Jorge Abdul Massih Viana, para exercer a 

função de colaboradora do projeto acima citado, sem alocação de carga horária semanal para o período 

de 01/07/2019 a 30/06/2020. 

 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

 

Coordenação do Campus Universitário de Bragança da Universidade Federal do Pará, em 19 de junho de 

2019. 

 

 

 Prof. Dr. Francisco Pereira de Oliveira  

Coordenador do Campus Universitário de Bragança 
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