CHAPA IG SEMPRE AVANÇANDO
DIRETOR GERAL: PROF DR. ESTANISLAU LUCZYNSKI
DIRETOR ADJUNTO: PROF. DR. JOÃO CARLOS RIBEIRO CRUZ

Aos docentes, servidores técnicos administrativos e discentes do IG/UFPA,
Mais uma vez, avizinha-se o processo eleitoral para os cargos de direção do INSTITUTO
DE GEOCIÊNCIAS. Assim, apresentamos nossos nomes que concorrerão ao pleito em
chapa assim composta: Prof. ESTANISLAU LUCZYNSKI – Diretor Geral e Prof. JOÃO
CARLOS RIBEIRO CRUZ – Diretor Adjunto.
A chapa é denominada de “IG SEMPRE AVANÇANDO” para enfatizar que a manutenção
da trajetória de conquistas, realizações e da história desse nosso Instituto, será o nosso
compromisso primeiro e permanente. Trata-se de um sinal claro em favor da estabilidade,
diálogo e da transição equilibrada e pautada nos interesses do IG e pela manutenção do
histórico de sucesso, duramente construindo por gestões anteriores, bem como pelo
alargamento dessas conquistas.
O Prof. Estanislau já foi Diretor- Presidente da Gás do Pará (2007-2009) e atualmente é o
Presidente da APGAM (Associação Profissional dos Geólogos da Amazônia). Atuou como
Vice-Diretor da Faculdade de Oceanografia por duas gestões e ministra disciplinas nas
Faculdades de Geologia, Geofísica e Oceanografia. Desde 2015 é representante docente
do IG junto ao CONSEPE e CONSUN e também participa das Câmaras de Pesquisa e Pós
Graduação (CPPG) da Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESP) e da Câmara de Extensão
(CAEX) da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). Nessas funções, defendeu os interesses
do IG frente à Administração Superior, especialmente, auxiliando a expansão dos
programas lato sensu.
O Prof. João Carlos atua junto à FAGEOF, FAGEO e CPGF. Também já foi Coordenador
da Pós-Graduação em Geofísica (2000-2002), de 2003 a 2006 foi Chefe do Quinto Distrito
do Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), de 2007 a 2008 foi Diretor da
Secretaria de Desenvolvimento Ciência e Tecnologia do Estado do Pará (SEDECT/PA).
Desde 2017 é Coordenador do Curso de Especialização – Pós Graduação LATO SENSU,
além de atuar como Chefe do Laboratório de Inversão da Onda Sísmica (LIOS). Também é
líder d e Grupo de Pesquisa do CNPQ intitulado: Imageamento, Interpretação e
Modelagem Sísmica, chancelado pela PROPESP/UFPA. Também é membro ativo da
Sociedade Brasileira de Geofísica (SBGf), Sociedade Brasileira de Geologia (SBG),
Society Exploration Geophysicists (SEG) e European Association of Geoscientists &
Engineers (EAGE).
A nossa chapa se apresenta ao processo eleitoral tendo como ponto de partida o apoio
irrestrito da atual gestão do Prof. João Batista e Prof. Evaldo, que nos impelem com
estímulo, apoio e o suporte de sua experiência. Devido à sinergia administrativa entre os

dois, os últimos oito anos registraram avanços significativos nas áreas acadêmica e
administrativa do IG: como a consolidação no aumento dos recursos orçamentários,
reforma e ampliação de espaço físico e laboratórios, na qualificação do pessoal técnicoadministrativo, avanços na gestão da atividade docente em ensino, pesquisa e extensão, e
na criação e consolidação de novos cursos de pós-graduação strictu e lato sensu, entre
outras conquistas. Ações e avanços que permitiram ao Instituto se estabelecer como
referência nas áreas de administração, ensino e de pesquisa dentro da UFPA.
Representamos a estabilidade da condução dos destinos do IG nos próximos anos, mas
também a garantia das conquistas, permanência e ampliação, construindo e consolidado
outras novas, assim tornando o IG mais forte e melhor.
A seguir, apresentamos, DE FORMA SEGURA E DETERMINADA, os principais pontos da
proposta de trabalho da chapa IG SEMPRE AVANÇANDO para avaliação de toda a
comunidade geocientífica, mas também aberto às contribuições de todos para a
concretização de um trabalho que responda aos conjunto dos nossos anseios e
aspirações.

PONTOS DO PROGRAMA DE GESTÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA
ENSINO:
12-

345-

Melhoria da infraestrutura para os cursos de graduação e pós-graduação, oferecendo suporte
e apoio institucional para o seu desenvolvimento.
Criação do Laboratório de Experimentos Didáticos em Geociências para inovação e
aperfeiçoamento das técnicas de transmissão de conhecimentos nos cursos de graduação do
IG.
Aperfeiçoar e consolidar os processos de avaliação interna dos cursos de graduação do IG.
Apoiar a Política de Estágios Curriculares dos Cursos de Graduação do IG em sintonia com
as normas da UFPA.
Retomar as negociações com a Administração Superior da UFPA sobre a utilização dos
Pavilhões P e Q pelos novos programas de pós-graduação strictu e lato sensu do Instituto.

PESQUISA E EXTENSÃO:
67891011-

Apoiar as atividades de extensão e eventos técnico-científicos e culturais dos docentes e
discentes.
Incentivar a participação dos servidores técnico-administrativos em eventos científicos com a
apresentação de trabalhos técnicos nas suas respectivas áreas de atuação.
Aperfeiçoar e consolidar a política interna de qualificação e treinamento do pessoal técnicoadministrativo.
Retomar a Semana de Geociências da UFPA.
Retomar e apoiar o Projeto do Centro de Estudos Costeiros Modesto Rodrigues em CuiaranaSalinópolis-PA, para as atividades de ensino, pesquisa e extensão.
Incentivar e apoiar as iniciativas para a Acreditação dos Laboratórios de Pesquisa do Instituto.

ADMINISTRAÇÃO:

12131415161718-

Criação do protocolo eletrônico para melhoria na informação e acompanhamento dos
processos acadêmicos e administrativos do IG.
Adequação de espaço físico para os Centros Acadêmicos. .
Implantação de mecanismos e equipamentos de acessibilidade nos prédios, laboratórios e
salas de aulas de modo para torná-los mais acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida.
Qualificar e equipar a Divisão de Infraestrutura do Instituto, a fim de agilizar a resolução dos
problemas de manutenção e reparo dos prédios e equipamentos de refrigeração do Instituto.
Aperfeiçoar e consolidar a política interna de qualificação e treinamento do pessoal técnicoadministrativo.
Garantir a expansão física do IG dentro do plano diretor da UFPA e adequando-o ao Plano de
Desenvolvimento Institucional da UFPA (2016-2025).
Reformar e modernizar o Hall de entrada do prédio sede do IG e implantar um sistema de
controle eletrônico de acesso às dependências administrativas do Instituto.

AÇÕES ESTRATÉGICAS:
19-

20-

2122232425262728293031323334-

Elaboração do Projeto Arquitetônico e Construção da Praça da Terra na área adjacente ao
estacionamento do IG com área temática para visitação e lazer, com instalação da estação
meteorológica automática e convencional, estação sismológica, relógio de Sol, exposição de
amostras de rochas, fósseis, etc.
Buscar parcerias na iniciativa privada e entidades do setor mineral (IBRAM, SINMINERAL,
CREA-PA, VALE, YMERIS, HIDRO, entre outros) para a construção do prédio simétrico em
frente à Biblioteca do IG, o qual abrigará o Museu de Geociências da UFPA.
Promover programas internos de economia de energia e descarte de resíduos sólidos e
líquidos.
Garantir e ampliar os recursos destinados às práticas de campo dos cursos de graduação.
Garantir veículos em boas condições para as atividades de práticas de campo e envidar
esforços para a renovação de parte da frota ou aquisição de um novo ônibus rodoviário.
Adaptação física e modernização da Biblioteca Setorial para torná-la mais funcional e
confortável ao usuário com aquisição de mobiliários e novos títulos bibliográficos.
Criar o Informativo Eletrônico bimensal do IG.
Implantar um sistema permanente de auto avaliação das excursões curriculares.
Ampliar as excursões para todos os cursos de graduação.
Atualizar o repositório de produção acadêmica e científica do IG.
Melhorar a acessibilidade às instalações do IG.
Reconstruir adequadamente o espaço da Coordenação Acadêmica das Faculdades, em
caráter de urgência o da FAGEOF, pois encontra-se interditado.
Reconstruir o antigo Laboratório de Geologia, atual espaço das Especializações.
Reformar os banheiros do IG.
Fazer a manutenção elétrica preventiva das instalações do IG.
Participação proativa do IG nos fóruns de diretores de unidades e da Comissão de
Assessoramento Superior Estendida.

