
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia

 

PORTARIA Nº 28, DE 26 DE JUNHO DE 2020

O Diretor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da
Universidade Federal do Amazonas, usando de suas atribuições estatutárias,

 

CONSIDERANDO o inciso I do art igo 3º da Resolução no. 012/92-
CONSUNI de 25 de agosto de 1992, em consonância com a Resolução no.
021/2006-CONSAD de 22 de dezembro de 2006, que estabelecem normas de
acompanhamento e avaliação do professor em estágio probatório, e

 

CONSIDERANDO a decisão do Conselho Diretor do Instituto de
Ciências Exatas e Tecnologia que, em reunião ordinária realizada em 21 de maio
de 2020, aprovou a designação do Professor Alyson Paulo Santos como
Orientador de Estágio Probatório do Professor Paulo Louzada Castro de
Oliveira;

 

RESOLVE:

 

DESIGNAR o Professor ALYSON PAULO SANTOS para ser o
orientador de Estágio Probatório do Professor PAULO LOUZADA CASTRO DE
OLIVEIRA.

 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

           

DIRETORIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E
TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, em Itacoatiara,
26 de junho de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Geone Maia Corrêa, Diretor, em
30/06/2020, às 09:49, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0233103 e o código CRC 58D2A4D6.
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PPEERRÍÍOODDOO  --   0066//1111//22001199  --   0055//1111//22002222  

PROFESSOR: Paulo Louzada Castro de Oliveira 

MATRÍCULA SIAPE: 1212964 

REGIME DE TRABALHO: D.E. 

TITULAÇÃO: Doutor  

CLASSE: A 

NÍVEL: 1 

INSTITUTO: ICET 

TUTOR: Alyson Paulo Santos 

PERÍODO INICIAL: 06/11/2019 

PERÍODO FINAL: 05/11/2022 

1. ATIVIDADES DE ENSINO 

 

      Estarei à disposição do ICET nas demandas por disciplinas, com foco no curso de Matemática e Fí-
sica, mas também quando necessário em outros cursos. Pretendo participar e desenvolver projetos in-
tegrando ensino, pesquisa e extensão nas minhas áreas de interesse: astronomia, física, computação e 
ensino. 

 

2. ATIVIDADES DE PESQUISA 

 

      Atualmente participo como colaborador nos seguintes projetos de pesquisa no ICET: 

- “Análise Qualitativa de Modelos Cosmológicos Inflacionários em Cenários Pentadimensionais”, lidera-
do pelo prof. Lúcio Fábio Pereira da Silva, com duração de 24 meses a partir de 01/03/2020. Neste pro-
jeto colaboramos com o desenvolvimento dos modelos teóricos e investigamos possíveis assinaturas 
observacionais geradas por este tipo de modelo. Sendo um projeto na área de Cosmologia, nossa área 
de especialização, iniciaremos com esse projeto colaborações com os demais professores também es-
pecialistas na área, que provavelmente darão origem a outros projetos no futuro. 

- “Aprendizagem de Física baseada em projetos de automação de experimentos usando a plataforma 
Arduino”: liderado pelo professor Fernando Fulgêncio León Ávila, com duração de 24 meses a partir de 
01/03/2020. Nesse projeto buscaremos construir experimentos didáticos e roteiros de aulas experimen-
tais com o auxílio da plataforma de automação Arduino. Uma vez concluídos, os experimentos por sua 
vez poderão ser usados em diferentes contextos, em ações de ensino (por exemplo equipando os labo-
ratórios didáticos do curso de Matemática e Física) e ou extensão, assim o projeto certamente terá rami-
ficações no futuro. 

       Além dos projetos acima, meu interesse tem se voltado para as áreas de Ciências de Dados, 
Aprendizado de Máquina e Inteligência Artificial, e assim terei nesses próximos 3 anos uma interação 
crescente com docentes e discentes interessados na área.  

 

3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

      No momento participo como colaborador no projeto “Atletas da Ciência 2.0”, que visa a preparação 
dos alunos do ensino fundamental e médio do município de Itacoatiara para a participação nas olimpía-
das nacionais de Física e de Astronomia, liderado pela professora Silvina Paola Gomez com execução 
prevista, no ato de submissão, de Abril de 2020 até Março de 2021. No momento tanto a realização das 
olimpíadas quanto a execução do projeto se encontram paralisadas, mas esse projeto sinaliza a minha 
participação contínua em ações de extensão, onde certamente apresentarei projetos do tipo PIBEX ou 
PACE no futuro. 

 

4.  ATIVIDADES DE PUBLICAÇÃO 

     Esperamos que nossas atividades de pesquisa descritas acima deem origem a ao menos uma publi-
cação no período do estágio probatório. 

 

5. ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO 
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     No momento não possuo nenhum encargo administrativo, e aguardo alguma sinalização de deman-
da por parte do ICET, o que muito provavelmente ocorrerá ao longo do estágio probatório. 

 

6.  ATIVIDADES DE FORMAÇÃO 

     Nesse momento de isolamento social e suspensão do calendário acadêmico, estou continuamente 
realizando várias atividades formativas, todas elas visando um contínuo aprimoramento das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão. Nenhuma dessas atividades formativas requer afastamento das ativi-
dades do ICET, nem qualquer prejuízo às mesmas. 

 

7.  OUTRAS ATIVIDADES 

     Pretendo participar de congressos científicos no período do estágio probatório, embora no momento 
não tenho um planejamento específico para tal. 

 

 

 

                   DATA: ____/____/____ APROVADO EM: ____/____/____ 

__________________________________________ ______________________________________ 

 Assinatura do(a) Professor(a) Assinatura do(a) Orientador(a) 

 

             APROVADO EM: ____/____/____ 

 ________________________________________ 

                     Assinatura do(a) Orientador(a) 
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