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Ata da décima Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício do
ano de dois mil e vinte um. No décimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e vinte um, às
oito horas e dois minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN nº
03/2020, reuniu-se, sob a Presidência da Diretora Geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a
Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes, Prof.ª Dr.ª Ananza Mara
Rabello, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, Prof. Dr. Elver Luiz
Mayer, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia e Prof.ª Dr.ª
Luciana de Barros Ataide. Representantes técnico-administrativos Luiz Junior Leite Carvalho e Rafael
dos Santos Carvalho. Representante discente Sara Layana Silva Maciel. Participaram da reunião na
condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza
Carnevali, o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva e o Prof. Dr. Diego de Azevedo Gomes,
Diretor do CTIC. Os técnico-administrativos Dhionata Sabino da Silva e Liliane Rocha Almeida Costa.
Os discentes Wenceslau Costa Neto, João Vitor Monteiro e Lucas de Sousa Lopes. 1. Informes. A
presidente iniciou informando sobre a dedetização do campus que está prevista para ocorrer no dia 20
de novembro. Disse que solicitou máscaras extras de tecidos para os servidores que retornarão às
atividades administrativas presenciais. Acrescentou que na semana passada foram realizadas testagens
para o Covid-19 em alguns servidores. O procedimento foi realizado por um enfermeiro cedido pela
prefeitura municipal. Disse, ainda, que está sendo feito um trabalho no sentido de treinar alguns
servidores e estagiários acerca do protocolo de biossegurança bem como a utilização de escalas de
revezamento para os servidores que exercem atividades administrativas. Informou, também, sobre o
pedido de exoneração do servidor Geovane Santos de Souza, técnico em tecnologia da informação,
com isso, enviou um memorando à Progep com a solicitação de nomeação do próximo candidato
aprovado em concurso. Ressaltou que, conforme informado na reunião anterior sobre a necessidade de
cada laboratório elaborar um regulamento para uso do espaço, conforme exigência do MEC, manteve
contato com o Prof. Fabricio Assis Leal, coordenador do laboratório de informática, para falar sobre o
regulamento do laboratório e que o mesmo fez uma atualização das normas existentes e lhe
encaminhou. Acrescentou que sugeriu ao professor que disponibilizasse o documento no Participa
antes de ser apreciado em Congregação, na próxima reunião. Reforçou a necessidade de os outros
coordenadores de laboratórios enviarem as minutas para serem aprovadas em Congregação. Finalizou
lembrando que a partir do mês de março de 2022 haverá a vacância do cargo de diretor geral e diretor
adjunto do Instituto. Disse que é importante ter uma definição do calendário eleitoral até o mês
dezembro, antes das férias. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva lembrou que a comissão
eleitoral faz a elaboração do calendário eleitoral. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello sugeriu verificar
o regulamento eleitoral para só depois propor alguma discussão sobre o assunto. A sugestão foi acatada
pela maioria. O discente Wenceslau Costa Neto informou sobre a sua saída da representação discente
na Congregação. Informou, ainda, que os representantes das turmas, na impossibilidade de realizar
uma assembleia estudantil, definiram que o discente João Vitor Monteiro, da turma do ano de 2020 do
curso de Engenharia Florestal (Bacharelado), assumirá a representação como titular pro tempore, ou
seja, até que se possa realizar uma assembleia com os discentes, e que a discente Sara Layana Silva
Maciel ficará como sua suplente. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva informou sobre a realização do
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evento “II Jornada da Fitopatologia”, organizado por ele e pela Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, no
formato online, nos dias 01 e 02 de dezembro de 2021. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia,
presidente da comissão de elaboração do PDU, informou sobre a previsão de implantação de um novo
curso para o IEX no ano de 2022. Sugeriu que o instituto comece a debater sobre o assunto visando o
amadurecimento da ideia. A presidente informou que recentemente houve a assinatura de um ofício
destinado ao MEC por todos os prefeitos onde a Unifesspa tem campi, solicitando a liberação de
códigos de vagas de servidores. Sugeriu que o Instituto inicie uma consulta interna e externa sobre a
oferta de um novo curso. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello sugeriu que antes de fazer qualquer
consulta sobre o assunto pelo Instituto, que fosse verificado com administração superior se esta
previsão de oferta de um novo curso para 2022 é válida, visto que o PDU começou a ser escrito há
algum tempo e ainda colocar a situação do IEX, como o número reduzido de técnicos, docentes e salas
de aulas. A presidente disse que entrará em contato com o reitor e pró-reitores afim de buscar mais
informações sobre o assunto. O técnico Rafael dos Santos Carvalho, membro da comissão de
elaboração da minuta das atividades de ensino, informou que a mesma foi disponibilizada no Participa,
contudo não houve contribuições. Com isso, a comissão decidiu abrir novamente o prazo até o dia 05
de dezembro de 2021. Solicitou a contribuição de todos no sentido de contribuir com o texto da minuta.
Informou, também, sobre a abertura de processo seletivo para seleção de bolsista apoiador do NAIA e
que há duas vagas para o IEX. Destacou que o bolsista trabalhará na produção e adaptação de materiais
para os discentes com necessidades especiais. Solicitou a contribuição de todos quanto à divulgação
do edital que estaria aberto até aquela data, e que em caso de não preenchimento a vaga pode ser
remanejada para outros institutos. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva convidou a todos para
participarem do evento “Desmatamento, crise climática, artrópodes e o cenário perfeito para a próxima
epidemia”, a ocorrer no dia 22 de novembro de 2021, às 18h:30min, na TV Tapiri, apresentado pela
Dr.ª Camila Lorenz da USP. A Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza convidou a todos para participarem
do evento “III Simsolo” que trará a temática sobre a degradação do solo pela salinização, que ocorrerá
nos dias 06 e 07 de dezembro de 2021 no formato remoto. A Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide
informou que iniciou no dia 10 de novembro de 2021 o evento “Colóquio de estudos de gênero e
literatura na Amazônia” o qual contará com apresentação de discentes do IEX e com a participação de
escritoras paraenses. Convidou aos interessados a participarem para pegar o link da transmissão do
evento com ela. 2. Proposições. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva propôs a retirada do ponto de
pauta proposto por ele de ordem 5 “Organização de evento científico”, considerando que o mesmo foi
sanado nos informes. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção
por parte do interessado. O Prof. Dr. Diego de Azevedo Gomes, Diretor do CTIC, propôs a inserção
do ponto “Nomeação de servidor para o campus de Marabá, utilizando a vaga relacionada a vacância
do servidor Geovane Santos de Souza". O professor contextualizou o pedido ressaltando que
recentemente houve a vacância do servidor Geovane Santos de Souza, Técnico em Tecnologia da
Informação, e o fato de restar um único candidato aprovado em cadastro de reserva. Acrescentou que
se o candidato for chamado para o IEX e não tomar posse, não haveria preenchimento desta vaga,
impactando o serviço de atendimento de TI da universidade como um todo. Com isso, propôs a
nomeação do servidor para Marabá, pois na sua visão haveria maior probabilidade de preenchimento
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da vaga, reforçando assim a equipe de TIC da Universidade. Nesse sentido, o CTIC se comprometeria
a atender o IEX através de um plano especial que envolveria o treinamento de um técnicoadministrativo do Instituto para fazer algumas operações básicas ficando as outras atividades de forma
remota, além disso, haveria o compromisso de visitas periódicas ao campus para ações preventivas.
Abriu-se para votação e aprovou-se a inclusão do ponto por dez votos favoráveis e uma abstenção por
parte da Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello que registrou no chat que se ausentaria por alguns instantes
para acompanhar a apresentação da sua bolsista na JEPE. O técnico Rafael dos Santos Carvalho sugeriu
a inversão da ordem de apreciação da pauta e sugeriu que o ponto proposto pelo Prof. Dr. Diego de
Azevedo Gomes fosse apreciado primeiramente. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos
favoráveis e uma abstenção por parte da Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello pelo motivo mencionado
anteriormente. Em sequência, o técnico Rafael dos Santos Carvalho propôs a inserção do ponto
“Apreciação de Ajuste de Inconsistência do Plano Acadêmico da Unidade - SISPLAD 1º Semestre de
2021”. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte do
interessado, e uma abstenção por parte da Prof.ª Dr.ª Dr.ª Ananza Mara pelo motivo mencionado
anteriormente. 3. Nomeação de servidor para o campus de Marabá, utilizando a vaga relacionada
a vacância do servidor Geovane Santos de Souza. A presidente indagou se o pedido do CTIC inclui
como contrapartida o retorno do código de vaga para o IEX. O Prof. Dr. Diego de Azevedo Gomes
disse que há uma vaga do CTIC, que deverá ser preenchida por concurso, a qual será destinada ao IEX.
O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva indagou se haveria a possibilidade de realocação imediata
de um servidor de Marabá para o IEX, visto que as demandas aumentarão com o retorno presencial das
atividades administrativas. O Prof. Dr. Diego de Azevedo Gomes informou que no momento não seria
possível, sendo possível apenas o treinamento de um servidor do IEX. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer
indagou qual seria a periodicidade das visitas e ainda como seria esse plano especial de atuação. O
Prof. Dr. Diego de Azevedo Gomes disse que caso a proposta seja aprovada, haveria uma visita técnica
ao campus a fim de verificar as instalações, fazer algumas manutenções preventivas de equipamentos,
treinamento de um servidor, ajustes do parque tecnológico para atendimento remoto e visitas periódicas
a cada quarenta e cinco dias, e caso haja a disponibilização, o treinamento de um bolsista para executar
procedimentos básicos. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia indagou onde ficaria registrado essas
garantias elencadas pelo CTIC e se os técnicos do IEX foram consultados sobre a proposta. O Prof. Dr.
Diego de Azevedo Gomes respondeu que seria a ata desta reunião, além de um documento que poderia
ser elaborado, e que os servidores serão consultados em outro momento, caso a proposta seja aprovada.
O representante técnico, Rafael dos Santos Carvalho, disse considerar muito complicado aprovar a
proposta, visto que as demandas que necessitam da presença do servidor de TI no IEX é frequente e
fundamental. Destacou que em outros momentos quando houve a necessidade da presença de um
servidor do CTIC no Instituto, o atendimento ocorreu de forma demorada. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara
Rabello retornou à reunião neste momento. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga questionou se o
plano especial proposto pelo CTIC seria mantido no caso de não aprovação da proposta. O Prof. Dr.
Diego de Azevedo Gomes disse que seria mantido, mas o Instituto teria que ajudar com os custos. O
Prof. Dr. Diego de Azevedo Gomes disse que o próximo servidor da lista de espera prestou concurso
para Marabá. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer sugeriu que para os próximos concursos seja especificada
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a localidade da vaga. Após as discussões, abriu-se para votação e não houve o registro de nenhum voto
favorável à proposta. Registrou-se oito votos contrários, duas abstenções por parte do Prof. Dr.
Arinaldo Pereira da Silva e do Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes e uma abstenção por problemas de
conectividade. 04. Apreciação de ad referendum. A presidente apresentou a portaria ad referendum
nº 119/2021 que autoriza a execução do projeto de Curso de Extensão "Planejamento Linguístico e
Implementação da Lei 571/2019 CMSFX no município de São Félix do Xingu", coordenado pela Prof.ª
Dr.ª Nayara da Silva Camargo, sem alocação de Carga Horária, no período de 02/09/2021 a 11/11/2021,
em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - Cátedra Unesco em Políticas
Linguísticas para o Multilinguismo - Instituto de Investigação e Desenvolvimento em Política
Linguística (IPOL), com a assessoria de Gilvan Muller de Oliveira (Doutor, UFSC) e Rosângela
Morello (Doutora, IPOL), com a colaboração de Maria Cristina Macedo Alencar (Doutora,
FECAMPO/ICH/UNIFESSPA); Antônio Almir Silva Gomes (Doutor, UNIFAP); Beatriz de Almeida
Matos (Doutora, UFPA); Nilson Santos Trindade (Doutor, UFPA); Claudiane da Silva Menezes
(Mestre, SEMED-SFX); Clédson Mendonça Junior (Mestre, SEMED-SFX); Davi da Silva Meneses
(Mestre, SEMED-SFX); Dilcilene da Silva Menezes (Mestre, SEMED-SFX); Elicia das Mercês Batista
da Silva (Mestre, SEMED-SFX) e Bepdjà Kayapó (Graduado, SEMED-SFX). Abriu-se para votação
e aprovou-se por unanimidade. 05. Atualização de representação discente junto à Congregação. A
presidente lembrou que trata-se do ponto comentado nos informes pelo discente Wenceslau Costa Neto
acerca da definição de indicação do discente João Vitor Monteiro com representante discente titular
junto à Congregação. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 06. Apreciação de
pedidos de missão científica. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva contextualizou o seu
pedido de missão científica acerca do convite do Prof. Dr. Julio Louzada do Departamento de Ciências
Biológicas - Setor de Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Lavras para participar do
planejamento e desenvolvimento do projeto de pesquisa da discente de mestrado, Milena Maria
Andrade, do Programa de Pós-Graduação em Entomologia da Universidade Federal de Lavras (UFLA)
do período de 15 a 22 de novembro de 2021. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A
Prof. Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali contextualizou seu pedido de missão científica no período
de 07/12/2021 a 14/12/2021, considerando o período de deslocamento, referente ao convite recebido
do professor Dr. Diovany Doffinger Ramos para participar de um Encontro Presencial de alinhamento
de propostas para criação de uma rede de pesquisa entre UFPA-Unifesspa-UFMS e a realização de
várias atividades do mesmo. O convite feito justifica- se, uma vez que a docente faz parte do grupo de
pesquisa ProBio-Amazônia da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal do Mato
Grosso do sul. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara
Rabello contextualizou seu pedido de missão científica no período de 14/11/2021 a 04/12/2021,
considerando o período de deslocamento, referente ao convite recebido pela Prof.ª Dr.ª Carla Rodrigues
Ribas para Participar da Realização de Atividades Presenciais no Laboratório de Ecologia de Formigas
(LEF) no Setor de Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Lavras (UFLA) para
alinhamento das etapas de desenvolvimento e planejamento do projeto “Avaliação do valor de
conservação de agroflorestas tropicais’’, do qual faz parte, bem como reforçar a parceria com a
Unifesspa-UFLA. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por
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parte da interessada. 07. Renovação da portaria da coordenação de estágio do curso de Engenharia
Florestal (Bacharelado). O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia informou que é coordenador de
estágio do curso de Engenharia Florestal (Bacharelado) desde 2019. Informou, ainda, que com o
vencimento da portaria no mês de setembro foi aberto período de inscrição, que ele se dispôs a
continuar na coordenação, tendo seu nome aprovado em Colegiado. Após discussões definiu-se que o
período será uma prorrogação durante o período de 05/09/2021 a 05/09/2023, com carga horária de
10h. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do
interessado. 08. Apreciação do manual de estágio supervisionado do curso de Ciências Biológicas
(Licenciatura). A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello lembrou que anteriormente foi aprovada em
Congregação a resolução referente ao regulamento do estágio supervisionado e os anexos do manual.
Em seguida fez uma contextualização acerca do manual de estágio supervisionado que se encontra
finalizado. Destacou que no termo de compromisso, aprovado na última reunião foi retirada a cláusula
sexta, devido à publicação de uma portaria do ministério do trabalho. Abriu-se para votação e aprovouse por unanimidade. 09. Homologação de parecer de progressão por desempenho acadêmico
docente: A presidente apresentou o parecer da comissão avaliadora, composta por ela, na qualidade de
presidente, e pelos professores Natália Hilgert de Souza Carnevali e Daniel Clemente Vieira Rêgo da
Silva. Destacou que a referida comissão fez a conferência da documentação e atribuiu ao docente, Prof.
Dr. Elver Luiz Mayer, a nota de 261 (duzentos e sessenta e um) pontos, com parecer favorável à
progressão do docente. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção
por parte do interessado e uma abstenção por conectividade. 10. Oferta de vagas para o SISU 2022.
A presidente disse que recebeu um memorando solicitando que o Instituto informasse a respeito das
ofertas de vagas para o Sisu 2022. Acrescentou que enviou a demanda aos cursos e que os mesmos
prestaram as informações. A seguir, apresentou as informações do curso de Letras- Língua Portuguesa
(Licenciatura), a saber: 40 vagas, 1º semestre (2º período regular), no turno noturno. Abriu-se para
votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma por abstenção conectividade. Em sequência
apresentou o quadro com as informações do curso de Engenharia Florestal (Bacharelado), a saber: 30
vagas, ingresso no 1º semestre (2º período regular), integral (turno matutino e vespertino). Abriu-se
para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por conectividade. Por último,
apresentou as informações do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), a saber: 40 vagas, ingresso
no 2º semestre (4º período regular), no turno noturno. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello destacou que
a oferta no 4º período regular se deve ao fato do número reduzido de docentes do curso neste momento
e a não garantia de nomeação de três novos professores do curso para o 1º semestre de 2022 . Abriu-se
para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por conectividade. 11.
Atualização dos membros do Colegiado de Letras - Língua Portuguesa (Licenciatura). A Prof.ª
Dr.ª Luciana de Barros Ataide informou que com a redistribuição do Prof. Dr. Fabio Mario da Silva,
que era titular do colegiado do curso Letras- Língua Portuguesa (Licenciatura), recentemente foi
nomeada a vaga a Prof. Dr.ª Maria Aparecida Cruz de Oliveira, que agora também teve a sua inserção
aprovada como titular na última reunião do Colegiado. Informou ainda, a substituição do técnico
Geovane Santos de Souza pela técnica Ma. Kely Cristina Piedade Martins como membro suplente,
devido a exoneração do primeiro servidor. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis
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e uma abstenção por conectividade. 12. Inclusão de colaborador em projeto de extensão.
Interessada: Mirian Cristina dos Santos. A Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide contextualizou o
pedido de inserção da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida de Cruz Oliveira como colaboradora no projeto de
extensão da Prof. Dr. Mirian Cristina dos Santos intitulado “Lendo escritoras’’, com carga horária de
10 horas, e período de vigência de 29 de janeiro de 2021 a 29 de janeiro de 2022. Abriu-se para votação
e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por conectividade. 13. Apreciação de Ajuste
de Inconsistência do Plano Acadêmico da Unidade - SISPLAD 1º Semestre de 2021. O técnico
Rafael dos Santos Carvalho explicou que o lançamento do PIT é feito no SISPLAD, a partir dos
documentos enviados pelos docentes, e, após isso, a Proeg faz a análise e envia as inconsistências para
que sejam justificadas. Destacou que recentemente recebeu o relatório de ajuste de inconsistências e
fez a elaboração das respostas. Em seguida fez a leitura na íntegra do “Relatório de Inconsistências no
Sisplad no Plano 1º Semestre 2021- IEX” que constava a descrição da inconsistência (Proeg) e a
justificativa (IEX). Por último, apresentou a relação da carga horária final do PIT docente, após o ajuste
de inconsistências, a saber: Ananza Mara Rabello, 59h; Arinaldo Pereira da Silva, 69h; Benedito de
Sales Santos, 42h; Carlos Augusto Carneiro Costa, 55h; Cristiano Bento da Silva, 44h; Danielly Brito
de Oliveira, 68h; Divino Bruno da Cunha, 44h; Edna Santos de Souza, 59h; Edson de Freitas Gomes,
52h; Elaine Ferreira Dias, 62h; Elver Luiz Mayer; 84h; Érick Martins Nieri, 64h; Fabio Mario da Silva,
13h; Fabricio Assis Leal, 24h; Fernanda Rodrigues de Miranda, 19h; Jorge Henrique da Silva Romero,
50h; José Nazareno Araújo dos Santos Junior, 71h; Josiane Silva Costa Bruzinga, 63h; Luciana de
Barros Ataide, 76h; Luiz Paulo de Sousa Correia, 73h; Mirian Cristina dos Santos, 60h; Natália Hilgert
de Souza Carnevali, 77h; Nayara da Silva Camargo, 68h; Rosangela Dala Possa, 57h e Wallace Beiroz
Imbrosio da Silva, 68h. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção
por conectividade. Em sequência a presidente abriu espaço para as considerações finais. O Prof. Dr.
Luiz Paulo de Sousa Correia pediu a palavra para apresentar um resumo da última reunião do Consepe.
Lembrou que o Instituto decidiu a apoiar a minuta de resolução da Proeg, com a ressalva que para o
ano de 2023, deveria ser levada para a reunião a proposta do período de o recesso ser de 24/12/2022 a
29/01/2023 e o início das aulas em 30/01/2023. Destacou que apresentou essa proposta na reunião e
que ficou decidido que o recesso iniciará em 19/12/2022 e início das atividades em 02/01/2023. Em
sequência a presidente apresentou a justificativa de ausência na reunião do Prof. Dr. Carlos Augusto
Carneiro Costa e da Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo por estarem em atividades referentes ao
concurso público do Edital nº 06/2020. O secretário administrativo Luiz Junior Leite Carvalho indagou
como seriam as próximas reuniões da Congregação, considerando o retorno das atividades presenciais
na próxima semana. Após as discussões ficou decidido que seria totalmente remota para continuar
seguindo os protocolos de biossegurança. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião
agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às doze horas, deu por
encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada
eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados presentes.
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