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Ata da quarta Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 1 

exercício do ano de dois mil e vinte um. No décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e vinte 2 

um, às quinze horas e dois minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com 3 

a IN nº 03/2020, reuniu-se, sob a Presidência da Diretora Geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira 4 

Dias, a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes, Prof.ª Dr.ª 5 

Ananza Mara Rabello, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, 6 

Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, Prof. Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof. Dr. Luiz Paulo de 7 

Sousa Correia, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga. Representantes técnico-administrativos 8 

Luiz Junior Leite Carvalho e Rafael dos Santos Carvalho. Representante discente Sara Layana Silva 9 

Maciel. Participaram da reunião na condição de ouvintes, o Prof. Dr. Érick Martins Nieri, Prof. Dr. 10 

Elver Luiz Mayer, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide e a Prof.ª Dr.ª Mirian Cristina dos Santos. 11 

Os técnico-administrativos Dhionata Sabino da Silva e Liliane Rocha Almeida Costa. Os discentes 12 

Debora Correia e Paulo Francis Araújo Portela. 1. Informes. A presidente, Prof.ª Dr.ª Elaine 13 

Ferreira Dias, justificou a ausência da Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, pois a mesma tem uma 14 

reunião com o Senador Paulo Rocha em Belém nessa data e horário. Acrescentou que o Instituto 15 

encaminhou um ofício com o pedido de apoio para complementação de recursos para construção do 16 

bloco de laboratórios, obtendo sinalização positiva por parte do senador que se comprometeu em 17 

destinar para o IEX parte de recursos de emenda destinados para a Unifesspa. Informou sobre a 18 

realização do Simpósio Étnico Racial, evento que ocorre anualmente no Instituto, mas que até o 19 

momento não tem uma comissão para organizar o referido evento. Defendeu a necessidade de se 20 

pensar na organização dos próximos eventos, sobretudo quanto à participação dos cursos nos 21 

eventos do Instituto e indicação da comissão organizadora com antecedência. Destacou, ainda, a 22 

necessidade de formação de comissão para elaborar uma minuta sobre avaliação da unidade, bem 23 

como, apreciação das normas de uso dos laboratórios. Esclareceu que essas e outras ações se devem 24 

à necessidade de atender às exigências de avaliação do MEC. Por último, lembrou que recentemente 25 

ocorreu a realização de processo seletivo simplificado para duas vagas de estágio não obrigatório, 26 

destinadas ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Letras- Língua 27 

Portuguesa. Informou que houve o preenchimento da vaga de Ciências Biológicas pela aluna 28 

Caroline Lopes Rodrigues que atuará no laboratório de informática. Informou, ainda, que houve a 29 

inscrição de duas discentes de Letras, porém as duas desistiram da vaga, uma por estar vinculada à 30 

outra bolsa e a outra por ser lactante, já que segundo orientações o estagiário deve executar as 31 

atividades presencialmente. Em seguida, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide, a Prof.ª Dr.ª Ananza 32 

Mara Rabello e a representante discente Sara Layana Silva Maciel manifestaram indignação e 33 

preocupação quanto à desistência da aluna por ela estar lactante no momento. Sugeriram verificar a 34 

possibilidade de a mesma realizar suas atividades de forma remota, sobretudo por estar ainda no 35 

período de pandemia e de inicialmente o edital prever a inscrição de lactantes. A Prof. Dr.ª Danielly 36 

Brito de Oliveira sugeriu verificar se no plano de trabalho enviado há a previsão de alguma atividade 37 

que possa ser desenvolvida de forma remota, amparando assim a discente nesse momento. A Prof.ª 38 

Dr.ª Mirian Cristina dos Santos disse que no plano de trabalho enviado contempla uma parte de 39 

atividades que podem ser realizadas de forma remota, que em consulta realizada no momento do 40 
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envio do edital foi dito que os discentes realizariam atividades de forma remota, e que recentemente 41 

houve a publicação de uma resolução do governo federal excluindo as lactantes desta possibilidade. 42 

Lamentou o fato da possibilidade do instituto perder a bolsa, uma vez que a discente é muito 43 

competente, está no final do curso de Letras,      tem dificuldade financeira e econômica e necessita 44 

da bolsa, uma vez que tem tentado vários editais. A presidente reiterou que fez uma consulta à 45 

Progep, e que a orientação é de que os estagiários devem exercer suas atividades de forma 46 

presencial, mas, considerando os questionamentos levantados, enviará um e-mail solicitando uma 47 

manifestação formal da Progep, já que o Instituto poderá ter prejuízos com a perda da bolsa, além 48 

da necessidade de esclarecimento da situação. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Souza Correia informou 49 

que na última reunião do CONSUN foi aprovado o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 50 

2020-2024, e o Relatório de Gestão da Fadesp e Renovação de Autorização, da instituição que faz 51 

intermediação referente aos recursos externos da Universidade. 2. Apreciação de ad referendum. 52 

A presidente apresentou a portaria ad referendum nº 0113/2021 que aprova a alteração para os dias 53 

28 e 29 de outubro de 2021 a execução do curso de extensão "Pesquisa nas bases e ferramentas 54 

Mendeley", coordenado pela Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, tendo como colaboradoras externas 55 

a Ma. Deborah Luciany Pires Costa e a Ma. Carmen Grasiela Dias Martins, com carga horária de 56 

10 horas, conforme aprovação registrada na portaria 060/2021. Abriu-se para votação e aprovou-se 57 

por unanimidade. 3. Apreciação dos anexos do Manual de Estágio Supervisionado do curso de 58 

Licenciatura em Ciências Biológicas. A presidente apresentou a documentação enviada 59 

juntamente com o pedido de pauta. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira fez uma contextualização 60 

sobre o pedido. Lembrou que recentemente houve a apreciação em Congregação da resolução nº 61 

009 de julho 2021 que trata sobre o regulamento de estágio. Acrescentou que após a publicação do 62 

regulamento, o curso iniciou a elaboração do manual que terá todas as normativas descritas na 63 

resolução, com uma linguagem mais detalhada e com os modelos de documentos que os alunos 64 

precisarão para o desenvolvimento do estágio. Destacou que o manual ainda não foi finalizado, mas 65 

como os alunos já iniciaram o estágio, o Curso solicita a aprovação pela Congregação dos 66 

documentos mais urgentes que são: o termo de compromisso e a carta de apresentação. A Prof.ª Dr.ª 67 

Ananza Mara Rabello complementou dizendo que esses documentos são essenciais, pois os alunos 68 

já estão matriculados no estágio neste semestre. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos 69 

favoráveis e uma abstenção por parte da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. 4. Retificação da 70 

composição da Banca Examinadora do concurso público, objeto do Edital nº 06/2020, temática 71 

Leitura e Produção Textual. A presidente leu o pedido de pauta, bem como apresentou 72 

documentação comprobatória, quais sejam: a portaria da composição da banca (nº 057/2021), objeto 73 

de retificação, os convites e cartas de aceites dos membros da banca e o extrato de ata da reunião do 74 

colegiado de Letras que aprovou a nova composição da banca. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro 75 

Costa lembrou que, na última reunião ordinária da Congregação, constatou- se a necessidade de 76 

rever a composição da banca. Destacou que em reunião extraordinária do Colegiado de Letras, foi 77 

aprovada a recomposição da banca examinadora do concurso para Professor de Magistério Superior 78 

Tema: “Leitura e Produção Textual”, apenas com docentes da Unifesspa, a saber: Prof.ª Dr.ª Nayara 79 

da Silva Camargo- (Faled/IEX)- membro titular e presidente; Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Macedo 80 
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Alencar- (Fecampo/ICH) membro titular; Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa- (Faled/IEX) 81 

membro titular; Prof. Dr. Dirlenvalder do Nascimento Loyolla- (Falet/ILLA) membro suplente; 82 

Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero (Faled/IEX)- membro suplente e Prof.ª Dr.ª Elaine 83 

Ferreira Dias -(Faled/IEX), membro suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos 84 

favoráveis e duas abstenções por parte dos professores Elaine Ferreira Dias e Carlos Augusto 85 

Carneiro Costa, por fazerem parte da composição da banca. 5. Retificação da composição da 86 

Banca Examinadora do concurso público, objeto do Edital n°06/2020, temática Modelagem e 87 

Manejo de Florestas Plantadas. A presidente apresentou o pedido de pauta, a portaria antiga de 88 

composição da banca (nº 058/2021), bem como a decisão ad referendum nº 19/2021 do curso de 89 

Bacharelado em Engenharia Florestal e carta de aceite do novo membro suplente. O Prof. Dr. Érick 90 

Martins Nieri complementou dizendo que devido a impossibilidade de afastamento e deslocamento 91 

de um professor, o curso verificou a necessidade de retificação da banca examinadora do concurso 92 

público para o cargo de professor do magistério superior com o tema "Modelagem e Manejo de 93 

Florestas Plantadas", objeto do Edital nº 06/2020 da Unifesspa, que fica agora com os seguintes 94 

nomes e funções na banca: Prof. Dr. Érick Martins Nieri- (IEX/UNIFESSPA)- Presidente Titular; 95 

Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza- (IEX/UNIFESSPA)- Presidente Suplente; Prof.ª Dr.ª Karen 96 

Cristina Pires da Costa- (IEDAR/UNIFESSPA)- Membro Interno Titular; Prof. Dr. Fernando 97 

Michelotti- (IEDAR/UNIFESSPA)- Membro Interno Suplente; Prof. Dr. Rafael Rode- 98 

(IBEF/UFOPA Santarém/ PA)- Membro Externo Titular e Prof.ª Dr.ª Maria Cristina Bueno Coelho 99 

-(UFT- Gurupi/TO)- Membro Externo Suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por 100 

unanimidade. 6. Posicionamento do IEX sobre a minuta que aprova as alterações no 101 

Calendário acadêmico dos períodos letivos 2020.4, 2021.3 e 2021.4 e o Calendário acadêmico 102 

do ano letivo de 2022. A presidente lembrou que na última reunião ordinária houve algumas 103 

discussões referentes à minuta de resolução, mas como não se formou um entendimento com uma 104 

proposta unificada, deliberou-se que o ponto voltaria a ser discutido nesta reunião, uma vez que se 105 

faz necessário que o representante docente no CONSEPE, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, 106 

apresente o posicionamento do IEX- Instituto de Estudos do Xingu, na próxima reunião do referido 107 

conselho. Em seguida, às 15h47min, registrou-se o ingresso na sala virtual de reuniões do Prof. Dr. 108 

Elver Luiz Mayer, representante docente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, que 109 

informou que havia finalizado a atividade com os alunos que o impediu de participar do início da 110 

reunião. Após isso, o mesmo indagou como faria na questão dos votos. O representante dos técnico-111 

administrativos, Rafael dos Santos Carvalho, sugeriu escrevendo no chat, que deve votar a Prof.ª 112 

Dr.ª Danielly Brito de Oliveira que o substituiu desde o início da reunião. O Prof. Dr. Elver Luiz 113 

Mayer concordou. Não houve manifestação contrária por parte dos demais conselheiros. A 114 

presidente apresentou a minuta de resolução que aprova as alterações no Calendário acadêmico dos 115 

períodos letivos 2020.4, 2021.3 e 2021.4 e o Calendário acadêmico do ano letivo de 2022 da 116 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. A seguir solicitou que os conselheiros sintetizassem 117 

as principais propostas. Na ordem, a Prof. Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga expôs o entendimento 118 

do NDE do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal sobre as propostas de resolução e 119 

calendário acadêmico. Destacou que os professores do curso, em consenso, acham inviável a 120 
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manutenção do calendário com três períodos, devido ao grande desgaste causado aos alunos e 121 

docentes, já que a paralisação não foi intencional e sim devido a pandemia, defendendo assim a 122 

manutenção do calendário acadêmico vigente. O técnico Rafael dos Santos Carvalho fez algumas 123 

ponderações. Disse que a manutenção do calendário vigente está inviável, pois com isso, há a 124 

necessidade de passar novembro, dezembro e janeiro trabalhando. Destacou que além dos 125 

professores, os alunos estão sobrecarregados o que pode ocasionar desistência e trancamento de 126 

curso. Defendeu a proposta da minuta, pois, embora ela mencione três períodos, prevê o início das 127 

aulas em março de 2022, o que permitiria um descanso maior no início do ano. Destacou que o 128 

corpo técnico tem apenas um servidor por setor, com isso, não tem como um técnico substituir o 129 

outro no período de férias. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello disse que, em relação à minuta, o 130 

curso de Ciências Biológicas defende o retorno para 17 semanas, visto que a minuta prevê 15 131 

semanas, o que está muito atropelado e gerando cansaço nos alunos e docentes. Finalizou dizendo 132 

que o curso é unânime em defender a minuta e que o calendário vigente está inviável. O Prof. Dr. 133 

Elver Luiz Mayer reiterou que no último período previsto para o ano que vem, não estão 134 

considerando um tempo satisfatório para as atividades administrativas. O Prof. Dr. Luiz Paulo de 135 

Sousa Correia manifestou preocupação com o calendário da minuta visto que o mesmo vai avançar 136 

para o ano de 2023. Lembrou que com a manutenção do calendário vigente seria possível regularizar 137 

em 2022 e voltar ao normal em 2023. Após as discussões o entendimento foi de que se discutisse 138 

sobre a manutenção do calendário vigente ou pela anuência da proposta de minuta de resolução, que 139 

apresenta novos períodos de calendário acadêmico. Primeiramente abriu-se para votação acerca do 140 

entendimento favorável em se manter o calendário vigente. Registrou-se no chat dois votos 141 

favoráveis à manutenção, duas abstenções, uma delas por ausência devido a problemas de 142 

conectividade do técnico Rafael dos Santos Carvalho. Em sequência abriu-se para votação acerca 143 

do entendimento contrário em se manter o calendário vigente. Registrou-se no chat quatro votos 144 

contrários e três abstenções. Em seguida passou-se a votação quanto à anuência da nova proposta 145 

de minuta de calendário acadêmico. Registrou-se no chat nove votos favoráveis, um voto contrário 146 

e uma abstenção. Em sequência, tendo em vista que a proposta foi de alteração do calendário 147 

apresentado, passou-se a votação da proposta de alteração das semanas do calendário. Após as 148 

discussões, o entendimento foi sobre a definição acerca de quinze ou dezessete semanas letivas. 149 

Abriu-se para votação e registrou-se no chat sete votos para 15 semanas e três votos para 17 semanas 150 

e uma abstenção. Em sequência, observou-se que falta a indicação pela Proeg, na proposta de minuta 151 

da data de retorno das aulas do 4º período de 2022 em janeiro de 2023, bem como a indicação do 152 

período exato de recesso de aulas. O técnico Rafael dos Santos Carvalho propôs o retorno das aulas 153 

do 4º período de 2022 no dia 16/01/2023 e término no dia 09/04/2023, com período de recesso de 154 

16/12/2022 a 14/01/2023, como a proposta nº 1. A Prof. Dr.ª Ananza Mara Rabello propôs o retorno       155 

das aulas do 4º período de 2022 no dia 30/01/2023 e término no dia 21/04/2023, com período de 156 

recesso de 26/12/2022 a 29/01/2023, como a proposta número 2. Abriu-se para votação e registrou-157 

se um voto para a proposta nº 01, seis votos para a proposta nº 02, quatro abstenções, sendo duas 158 

delas devido a problemas de conectividade. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião 159 

agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às dezessete horas e vinte 160 
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e seis minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após 161 

aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados presentes.  162 

 Elaine Ferreira Dias____________________________________________________________ 163 

Ananza Mara Rabello___________________________________________________________ 164 

Arinaldo Pereira da Silva________________________________________________________ 165 

Carlos Augusto Carneiro Costa ___________________________________________________ 166 

Edson de Freitas Gomes_________________________________________________________ 167 

Danielly Brito de Oliveira _______________________________________________________ 168 

Luiz Paulo de Sousa Correia ______________________________________________________ 169 

Josiane Silva Costa Bruzinga_____________________________________________________ 170 

Luiz Junior Leite Carvalho _______________________________________________________ 171 

Rafael dos Santos Carvalho ______________________________________________________ 172 

Sara Layana Silva Maciel _______________________________________________________ 173 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO
E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 18/10/2021

ATA DE REUNIÃO Nº 1063/2021 - IEX (11.75) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 10/11/2021 09:24 ) 
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO 

COORDENADOR TEC. PEDAGOGICO

1209553

(Assinado digitalmente em 16/11/2021 11:23 ) 
CARLOS AUGUSTO CARNEIRO COSTA 

DIRETOR DE FACULDADE

1879105

(Assinado digitalmente em 09/11/2021 10:19 ) 
EDSON DE FREITAS GOMES 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1454484

(Assinado digitalmente em 18/11/2021 20:13 ) 
ELAINE FERREIRA DIAS 
DIRETOR GERAL DE INSTITUTO

2401577

(Assinado digitalmente em 09/11/2021 14:14 ) 
ANANZA MARA RABELLO 

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO

3061183

(Assinado digitalmente em 09/11/2021 09:59 ) 
LUIZ JUNIOR LEITE CARVALHO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

3061607

(Assinado digitalmente em 09/11/2021 13:06 ) 
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA 

DIRETOR DE FACULDADE

1941734

(Assinado digitalmente em 09/11/2021 10:02 ) 
ARINALDO PEREIRA DA SILVA 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3147145

(Assinado digitalmente em 16/11/2021 11:06 ) 
DANIELLY BRITO DE OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3146599

(Assinado digitalmente em 11/11/2021 23:38 ) 
LUIZ PAULO DE SOUSA CORREIA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1318039

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 1063 2021 ATA DE REUNIÃO 09/11/2021

a4eb7724c7

https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

