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Ata da décima primeira Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no
exercício do ano de dois mil e vinte um. No décimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte um, às
oito horas e seis 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. Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof. Dr. Cristiano Bento da
Silva, 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 Mirian Cristina dos Santos. Representantes técnico-administrativos Luiz
Junior Leite Carvalho e Rafael dos Santos Carvalho. Representante discente Caroline Lopes Rodrigues.
Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, a Prof.ª Dr.ª
Edna Santos de Souza, o Prof. Dr. Érick Martins Nieri, o Prof. Dr. Fabrício Assis Leal, a Prof.ª Dr.ª
Maria Aparecida Cruz de Oliveira e o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Os técnicoadministrativos Dhionata Sabino da Silva e Liliane Rocha Almeida Costa. A discente Ellen Thaís Pereira
de Castro. 1. Informes. A presidente iniciou informando sobre o processo eleitoral e lembrou o que foi
comentado na reunião ordinária passada. Disse que fez a leitura do regimento eleitoral que prevê em
média um prazo de pelo menos dois meses, cumprindo assim todos os ritos. Lembrou que foi sugerido
que o processo ocorra no mês março, mas considera ser importante pensar na possibilidade de alguma
estratégia para acelerar o processo. Propôs a abertura de inscrição da comissão eleitoral na última semana
de fevereiro e apreciação com nomeação da comissão no mês de março. Não houve manifestação por
parte dos presentes. A presidente lembrou que há a previsão de acontecer uma reunião extraordinária
para homologação do resultado do concurso público, onde poderá ser retomada a discussão sobre essa
questão. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia informou sobre a aprovação da resolução nº 581 na
última reunião do Consepe, que dispõe sobre a regulamentação das atividades de ensino dos períodos de
2021.4 e 2021.5 e 2022.1. Sugeriu a leitura da referida resolução. Destacou o artigo oitavo, que foi uma
demanda que surgiu do curso de Engenharia Florestal (Bacharelado) e teve o apoio dos cursos de LetrasLíngua Portuguesa (Licenciatura) e Ciências Biológicas (Licenciatura), sobre a possibilidade de oferta
de ensino remoto no IEX por docentes voluntários, o qual foi aprovada pelo conselho superior. O Prof.
Dr. Elver Luiz Mayer lembrou que o trabalho docente voluntário deverá ser utilizado em exceção para
um caso extremo, visto que essa condição precariza a profissão. Em sequência, a presidente leu as
justificativas de ausência na reunião, conforme a seguir: 1) o Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes informa
que não poderá participar da reunião devido a mesma ocorrer no mesmo horário do evento de Letras/IEX
e que convocou a sua suplente, Prof.ª Dr.ª Mirian Cristina dos Santos para substituí-lo; 2) a Prof.ª Dr.ª
Josiane Silva Costa Bruzinga informa que das 8h às 9h10min, o Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva irá
substituí-la, pois a mesma estará ministrando aula. O secretário administrativo Luiz Junior Leite
Carvalho apresentou a justificativa de ausência da Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo que ausentou-se
por estar com atividades de campo do Pronera programadas nesta data e horário. O Prof. Dr. Érick
Martins Nieri informou que recentemente houve a inscrição de oitocentos e sessenta e quatro candidatos
para o processo seletivo que ocorreu no dia 05/12/2021 que visa o ingresso de discentes nas turmas
extras ofertadas em Canaã dos Carajás-PA. Informou ainda, que ocorrerá entre os dias 14/12 a 16/12,
um evento para assinatura do convênio de oferta para as turmas que iniciarão no ano de 2022 em Canaã
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dos Carajás. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, vice-coordenador da Pós- Graduação da
Especialização lato sensu em Meio Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, informou que a atual
coordenadora é a Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. Informou que houve reuniões para discussão
sobre a pós-graduação com o objetivo de propor algumas ações, e que vai abrir a possibilidade de
participação aos novos docentes que desejarem somar com a pós-graduação. Por último, informou que
a previsão de início das reuniões ordinárias é para o mês de março de 2022, e a previsão para início das
aulas é para o mês de julho de 2022, conforme calendário da Propit. A presidente lembrou que
recentemente o Instituto recebeu um memorando onde deverá manifestar se há interesse em ofertar novos
programas de pós-graduação. Lembrou aos coordenadores de curso e aos NDEs para discutirem sobre
essa questão e informar sobre o interesse. A presidente informou sobre a ampliação do horário de
funcionamento da biblioteca no período noturno. A estagiária do Laboratório de Informática, Caroline
Lopes Rodrigues, avisou sobre a possibilidade de agendamento, com antecedência de dois dias úteis,
para uso do Laboratório nos dias de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 9h às 12h. O secretário
administrativo, Luiz Junior Leite Carvalho, registrou que os servidores, sobretudo aqueles que são
conselheiros na Congregação, não têm respeitado o prazo estipulado para envio de pontos de pauta e
documentos comprobatórios, enviando na maioria das vezes a documentação incompleta, faltando a
comprovação de apreciação do ponto no âmbito dos colegiados dos cursos. Observou que isso pode estar
acontecendo devido ao fato de frequentemente as reuniões dos colegiados de curso terem acontecido
muito próximas das reuniões da congregação. Destacou que a partir de janeiro a Secretaria
Administrativa vai cumprir rigorosamente os prazos estipulados no regimento interno referente às
reuniões. A presidente informou que se reunirá com os coordenadores de curso para tratar da
implementação de alguns trâmites do regimento interno. 2. Proposições. Não houve. 3. Ad referendum.
A presidente apresentou a portaria ad referendum nº 0122/2021 que nomeia o Prof. Dr. Arinaldo Pereira
da Silva, para a função de vice-coordenador da Especialização lato sensu em Meio Ambiente, Saúde e
Sustentabilidade, delegando-lhe todas as competências inerentes ao cargo, no período de 17/11/2021 a
12/08/2023. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte do
interessado e uma abstenção por problemas de conectividade. Em sequência a presidente apresentou a
ad referendum nº 0123/2021 que nomeia a Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira para a função de
Coordenadora da Especialização lato sensu em Meio Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, delegando
lhe todas as competências inerentes ao cargo, no período de 16/11/2021 a 12/08/2023, com atribuição
de carga horária de 10h. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção
por parte do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva e uma abstenção por problemas de conectividade. Em
seguida a presidente apresentou a portaria ad referendum nº 0125/2024 que nomeia o Prof. Dr. Arinaldo
Pereira da Silva, para exercer a função de vice-coordenador do Laboratório de Engenharia do Instituto
de Estudos do Xingu. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por
parte do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva e uma abstenção por problemas de conectividade. Em
sequência a presidente apresentou a portaria ad referendum nº 0126/2021 que nomeia a Prof.ª Dr.ª Edna
Santos de Souza, para exercer a função de coordenadora do Laboratório de Engenharia do Instituto de
Estudos do Xingu, de natureza ensino, com carga horária de 10h. Abriu-se para votação e aprovou-se
por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte do Dr. Prof. Arinaldo Pereira da Silva e uma
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abstenção por problemas de conectividade. Em seguida a presidente apresentou a portaria ad referendum
nº 130/2021 que nomeia a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali, para a função de coordenadora
do Laboratório Multiuso do Instituto de Estudos do Xingu, de natureza ensino, com carga horária de 10
h. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por problemas de
conectividade. Por último, a presidente apresentou a portaria ad referendum nº 0131/2021 que nomeia a
Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa, para a função de vice-coordenadora do Laboratório Multiuso do
Instituto de Estudos do Xingu, de natureza ensino. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos
favoráveis e uma abstenção por problemas de conectividade. 4. Redistribuição a pedido. Interessado:
Prof. Fabrício Assis Leal. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga informou que o pedido do
professor foi aprovado pelo colegiado do curso de Engenharia Florestal (Bacharelado). O Prof. Dr.
Fabrício Assis Leal fez a contextualização do seu pedido de redistribuição para a Universidade Federal
do Acre (UFAC), Campus Floresta (Cruzeiro do Sul/AC). Destacou que seu pedido se baseia no art. 37
da Lei 8112/90 (com redação dada pelo art.37 da Lei 9527/97) e no art. 226 da CF. Destacou que a
redistribuição não causará nenhum prejuízo ao curso, pois o código de vaga continuará pertencendo ao
Instituto. Registrou que sempre teve a intenção de ficar no IEX desde que foi aprovado no concurso.
Lembrou que sua esposa, docente do campus para onde está pedindo a redistribuição, entrou com pedido
de redistribuição para o IEX, contudo não pôde ser efetivado pela Unifesspa, mesmo com um pedido de
reconsideração, inviabilizando o desejo de permanecerem juntos no instituto. Destacou que se trata de
uma oportunidade única. Comprometeu-se, caso pedido seja deferido, em manter a sua dedicação e
compromisso total com as disciplinas que estão sob sua responsabilidade, para que os discentes não
sejam prejudicados, estendendo esse compromisso também para os projetos de pesquisa e de extensão.
O representante técnico Rafael dos Santos Carvalho apresentou aos representantes do curso de
Engenharia Florestal (Bacharelado) os seguintes questionamentos: 1) Se a redistribuição do professor
causará prejuízos à oferta de componentes curriculares no mês de março, considerando à alta demanda
de trabalho e baixa quantidade de professores. Ressaltou que o curso usou essas dificuldades para fazer
sugestões ao Consepe quanto à inserção de um artigo na resolução que permite a contratação de
professores voluntários. 2) Questionou se o curso consultou a Progep sobre a possibilidade de
contratação de professor antes do início do próximo período letivo. A Prof.ª Dr. Josiane Silva Costa
Bruzinga ressaltou que as turmas extras não estão sendo priorizadas em detrimento das dificuldades do
curso. Reiterou que o professor se comprometeu no colegiado e ratificou na Congregação, em contribuir
com as turmas no próximo semestre como voluntário. Informou que em consulta à Progep, a informação
foi de que há a possibilidade de ocorrer um concurso público no mês de janeiro de 2022. Disse que o
entendimento do curso foi por optar pelo concurso, visto que há poucos aprovados no mesmo perfil da
vaga do professor. Após as discussões, abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e
dois votos contrários, provenientes de representantes da categoria dos técnico-administrativos. 5.
Homologação do resultado final do concurso público referente ao edital nº 06/2020 temática de
“Manejo e Modelagem de Florestas Plantadas”. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri informou sobre a
realização do concurso de “Manejo e Modelagem de Florestas Plantadas”, que ocorreu entre os dias 3 a
10 de novembro de 2021. A presidente apresentou o mapa do resultado final e a ata do resultado final,
os quais já foram disponibilizados no portal de concurso da Unifesspa, tendo como aprovada a candidata
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Gabriela Paranhos Barbosa, com nota final de 8,6. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade.
6. Validação de estágio probatório. A presidente apresentou a ficha de avaliação referente à avaliação
do primeiro ciclo do estágio probatório do servidor técnico-administrativo Dhionata Sabino da Silva,
Siape nº 3212116, com nota 10 e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos
favoráveis e uma abstenção por problemas de conectividade. Em sequência a presidente apresentou a
ficha de avaliação referente à avaliação do primeiro ciclo do estágio probatório da docente Mirian
Cristina dos Santos, Siape nº 3212096, com nota 9,9 e conceito excelente. Abriu-se para votação e
aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. O Prof. Dr. Carlos
Augusto Carneiro Costa avisou no chat que sairá da reunião devido a necessidade de viagem a trabalho
7. Apreciação de relatório final de projetos de pesquisa e extensão. A presidente apresentou o parecer
da comissão de avaliação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), bem como o extrato de ata do
colegiado que aprovou o relatório final do projeto de pesquisa intitulado ‘’Incidência de Parasitoses
intestinais nas crianças em idade escolar no município’’, coordenado pela da Prof. Dr.ª Danielly Brito
de Oliveira, que fez uma contextualização sobre o projeto. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez
votos favoráveis e uma abstenção por ausência do Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa que precisou
viajar a trabalho. Em seguida a presidente apresentou o parecer da comissão de avaliação do curso de
Engenharia Florestal (Bacharelado), bem como o ad referendum do curso que aprovou o parecer e
relatório final do projeto de pesquisa intitulado “o Impacto do uso do solo sobre a nematofauna presente
em São Félix do Xingu”, coordenado pelo Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, que fez uma
contextualização sobre o projeto. Abriu-se para votação e aprovou-se por oito votos favoráveis, uma
abstenção por parte do interessado, uma abstenção por problemas de conectividade e uma abstenção por
ausência pelo motivo mencionado anteriormente. A presidente apresentou o parecer da comissão de
avaliação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), bem como o extrato de ata do colegiado que
aprovou o relatório final do programa de extensão intitulado “Rede de saberes em fitoterapia: um
caminho para o resgate das plantas medicinais”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza
Carnevali. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por ausência
pelo motivo mencionado anteriormente. Em seguida a presidente apresentou o parecer da comissão de
avaliação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), bem como o extrato de ata do colegiado que
aprovou o relatório final do projeto de extensão intitulado “Implementação de Farmácias Vivas no
âmbito do Sistema Único de Saúde em São Félix do Xingu: primeiros passos’’, coordenado pela Prof.ª
Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e
uma abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. Na sequência a presidente
apresentou o parecer da comissão de avaliação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), bem
como o extrato de ata do colegiado que aprovou o relatório final do projeto de extensão intitulado “A
arte ilustra a vida: técnicas de desenho e sua aplicação nas ciências biológicas”, coordenado pelo Prof.
Dr. Elver Luiz Mayer que fez uma contextualização sobre o projeto. Abriu-se para votação e aprovouse por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte do interessado e uma abstenção por ausência pelo
motivo mencionado anteriormente. Em continuidade, a presidente apresentou o parecer da comissão de
avaliação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), bem como o extrato de ata do colegiado que
aprovou o relatório final do projeto de extensão intitulado “Educação em Saúde no município de São
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Félix do Xingu: O teatro de fantoches como instrumento lúdico para a prevenção de parasitoses entre
crianças em idade escolar”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira que fez uma
contextualização sobre o projeto. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma
abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. Logo após, a presidente apresentou o
parecer da comissão de avaliação do curso de Letras- Língua Portuguesa (Licenciatura), bem como o
extrato de ata do colegiado que aprovou o relatório final do projeto de extensão intitulado “Leitores do
Xingu: da escola para a vida”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide que fez uma
contextualização sobre o projeto. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma
abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. Em sequência, a presidente apresentou
o parecer da comissão de avaliação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), bem como o extrato
de ata do colegiado que aprovou o relatório final do projeto de extensão intitulado “Lendas Amazônicas:
do popular ao científico ou do científico ao popular? – a busca da relevância dialógica”, coordenado pelo
Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos
favoráveis e uma abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. A presidente
apresentou o parecer da comissão de avaliação do curso de Engenharia Florestal (Bacharelado), bem
como o ad referendum do curso que aprovou o parecer e relatório final do projeto de extensão intitulado
“Conhecendo o ambiente”, coordenado pelo Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva que fez uma
contextualização acerca do projeto. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma
abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. Por último, a presidente apresentou o
parecer da comissão de avaliação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), bem como o extrato
de ata do colegiado que aprovou o relatório final do projeto de extensão intitulado: “Práticas de
reflorestamento como ferramenta da educação ambiental em São Félix do Xingu/PA”, coordenado pelo
Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos
favoráveis, uma abstenção por parte do Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia por ser integrante do
projeto e uma abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. 8. Apreciação de Projeto
de Extensão. A presidente apresentou a ficha de avaliação da comissão de avaliação do curso de
Ciências Biológicas (Licenciatura), bem como o extrato de ata do colegiado que aprovou a proposta do
novo projeto de extensão intitulado “Um dinossauro visitando São Félix do Xingu: um convite para
pensar no passado, presente e futuro”, coordenado pelo Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, a ser executado no
período de 01/01/2022 a 31/12/2022, com carga horária de 10h. Passou-se a palavra ao professor que
fez uma contextualização sobre o referido projeto. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos
favoráveis, uma abstenção por parte do interessado e uma abstenção por ausência pelo motivo
mencionado anteriormente. Em sequência, a presidente apresentou a ficha de avaliação da comissão de
avaliação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), bem como a decisão ad referendum do curso
de Ciências Biológicas (Licenciatura) que deferiu sobre a realização do projeto de extensão intitulado
“Ensino Ciências e Biologia para a formação de professores da rede pública de ensino em São Félix do
Xingu, Pará”, coordenado pelo Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior, a ser executado no
período de 03/01/2022 a 03/01/2023, com carga horária de 10h, contando com a colaboração da Prof.ª
Dr.ª Nayara da Silva Camargo, Prof.ª Msc. Eldinar Nascimento Lopes, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de
Oliveira, Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha e a Prof. Dr.ª Rosangela Dala Possa. Abriu-se para votação
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e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por ausência pelo motivo mencionado
anteriormente. 9. Atualização da representação discente junto à Congregação. A representante
discente Caroline Lopes Rodrigues lembrou que o discente Luan Felipe de Sousa Farias exercia
titularidade na representação discente e ela era a sua suplente. Informou que o discente realizou o
trancamento da matrícula, com isso, a categoria indicou a discente Ellen Thaís Pereira de Castro, do
curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), turma 2020 para titular. A discente informou que
permanecerá como suplente da categoria. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis
e uma abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. 10. Autorização de orientador
de TCC por docente externo à FALED. Após as discussões o encaminhamento foi pela retirada da
pauta, uma vez que se trata de um assunto interno que poder ser apreciado no âmbito do colegiado de
curso. Abriu-se para votação e aprovou-se a retirada de pauta por dez votos favoráveis e uma abstenção
por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. 11. Solicitação de alteração do nome dos
Laboratórios de Ensino e Engenharia. A Prof. Dr.ª Ananza Mara Rabello, Coordenadora do Curso de
Ciências Biológicas (Licenciatura), disse que conversou com os coordenadores dos cursos de LetrasLíngua Portuguesa (Licenciatura) e Engenharia Florestal (Bacharelado) sobre a possibilidade de
alteração da nomenclatura dos laboratórios do instituto. Destacou as exigências do MEC nos formulários
de avaliação dos cursos no que se refere à utilização dos laboratórios e que a alteração visa adequar a
nomenclatura adotada na Unifesspa. Após as discussões, definiram-se três propostas de nomes para o
atual Laboratório de Ensino, conforme sugestões dos cursos, a saber: 1. Laboratório de Práticas
Pedagógicas (sugestão do curso de Letras- Língua Portuguesa), 2. Laboratório de Práticas Pedagógicas
e Extensionistas (sugestão do curso de Ciências Biológicas) e 3. Laboratórios de Ensino, Diversidade e
Estudos Regionais (sugestão do curso de Engenharia Florestal). Abriu-se para votação, a proposta 1 teve
um voto, a proposta 2 teve seis votos e a proposta 3 teve três votos. Registrou-se uma abstenção por
ausência pelo motivo mencionado anteriormente. Em sequência definiu-se duas propostas de nomes para
o atual Laboratório de Engenharia, conforme sugestões dos cursos a saber: 1. Laboratório Multiuso II
(sugestão do curso de Ciências Biológicas) e 2. Laboratório de Projetos Interdisciplinares (sugestão do
curso de Engenharia Florestal). Abriu-se para votação, a proposta 1 teve três votos, a proposta 2 teve
sete votos. Registrou-se uma abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente e uma
abstenção por problemas de conectividade. 12. Atualização de PPC do curso de Ciências Biológicas
(Licenciatura). A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello explicou que, conforme as exigências identificadas
no formulário do MEC de Avaliação dos Cursos, observou-se a necessidade de realizar algumas
alterações, de pequeno porte e de grande porte no documento do PPC. Acrescentou que as alterações de
grande porte precisam ser apreciadas pelo colegiado do curso, Congregação da Unidade, Proeg e
Consepe. Em sequência destacou as alterações de grande porte realizadas recentemente: a) número de
vagas ofertadas; b) adição e readequação de objetivos no tópico 4.2.2 objetivos específicos, c) 4. 3. Perfil
profissional do egresso. Em relação ao item (a) foi alterado o quantitativo de 40 para 25 vagas
anualmente ofertadas no processo de Seleção Unificada SISU. Ressaltou que se levou em consideração
a infraestrutura disponível do Instituto neste momento, como a estrutura dos laboratórios, capacidade
limite das salas de aulas, quantitativo de livros por discente, quantitativo de computadores no
Laboratório de Informática entre outros. O técnico Rafael dos Santos Carvalho registrou que detectou
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dados desatualizados no documento do PPC que não estavam grifados com a indicação de alteração. A
Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello informou que a priori a necessidade é de apreciar as alterações de
grande porte, que tem impacto imediato e precisa de apreciação pelo Consepe, depois realizar a
apreciação das alterações de pequeno porte. Após as discussões, abriu-se para votação e aprovou-se por
dez votos favoráveis e uma abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. 13.
Apreciação do relatório de execução orçamentária 2021. A coordenadora administrativa, Liliane
Rocha Almeida Costa, iniciou a apresentação do relatório de execução orçamentária do IEX referente
ao exercício de 2021. Discorreu sobre o recurso que foi disponibilizado às unidades acadêmicas e
administrativas do IEX desta forma: R$ 55.405,92 (recurso de custeio) + 15.825,38 (recurso de capital),
totalizando 71.231,30. Lembrou que esse valor foi dividido em Congregação no início do ano para as
diferentes naturezas de despesas do instituto, subunidades e laboratórios. Lembrou, ainda, que houve a
disponibilização de emenda de bancadas. Apresentou uma planilha com o detalhamento minucioso
dessas despesas, remanejamento, aplicação do recurso e os comprovantes dessas atividades. Após as
discussões e esclarecimentos, abriu-se para votação e aprovou-se o relatório por dez votos favoráveis e
uma abstenção por ausência pelo motivo mencionado anteriormente. Não havendo nada mais a tratar, a
Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às doze
horas e vinte dois minutos, 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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