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

do ano de dois mil e vinte um. No décimo sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte um, às 2 

dezoito horas e um minuto, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN nº 3 

03/2020, reuniu-se, sob a Presidência da Diretora Geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a 4 

Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes, Prof. Dr. Arinaldo Pereira 5 

da Silva, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva 6 

Costa Bruzinga, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, Prof.ª Dr.ª Mirian Cristina dos Santos, Prof. 7 

Dr. Nayara da Silva Camargo e a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali. Representantes 8 

técnico-administrativos Luiz Junior Leite Carvalho e Rafael dos Santos Carvalho. Representantes 9 

discente Ellen Thaís Pereira de Castro e Sara Layana Silva Maciel. Participaram da reunião na condição 10 

de ouvintes, o Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva, a Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, a Prof.ª Dr.ª 11 

Luciana de Barros Ataide. Os técnico-administrativos Dhionata Sabino da Silva e Liliane Rocha 12 

Almeida Costa. 1. Informes. A presidente abriu os informes com a notícia da realização de testagem 13 

de Covid-19. Informou que não foram constatados casos positivos. E que o caso registrado na semana 14 

anterior está sendo monitorado. Reforçou a necessidade de cumprimento do protocolo de 15 

biossegurança com mais rigor, considerando a atual situação do município quanto ao aumento dos 16 

casos positivos. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo informou que houve mudança nos 17 

procedimentos adotados pela CEC- Comissão de Enfrentamento à Covid-19. Destacou que com a 18 

finalização do bandeiramento no Estado do Pará, o Consun, em reunião extraordinária recente, aprovou 19 

a exigência do passaporte vacinal, mediante apresentação do comprovante de vacinação completa ou 20 

do teste negativo para COVID-19, a cada 72 horas, para acesso às dependências da universidade a 21 

partir do dia 03 de janeiro de 2021. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia complementou dizendo 22 

que esses novos procedimentos foram aprovados pela resolução nº 111, que vigorará para as unidades 23 

fixas bem como para os polos da universidade localizados em outras cidades. Ressaltou que a CEC e 24 

o CTIC vão criar meios de dinamização do controle de acesso, de forma que a comunidade acadêmica 25 

consiga fazer o registro dos comprovantes de vacinação, que levará em conta os calendários de 26 

vacinação do município de cada unidade. Informou que o teste rápido deverá ser arcado pelo integrante 27 

da comunidade acadêmica ou da comunidade externa, caso opte por não apresentar o passaporte de 28 

vacinação. Por último, fez alguns esclarecimentos referente às dúvidas levantadas pela representante 29 

discente Sara Layana Silva Maciel, a respeito dos procedimentos de comprovação pelos discentes 30 

quanto ao passaporte vacinal. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer sugeriu no chat a leitura da resolução a fim 31 

de verificar as regras detalhadas descritas no documento. O secretário administrativo, Luiz Junior Leite 32 

Carvalho, solicitou aos conselheiros a ciência e assinatura das atas das reuniões que estão disponíveis 33 

para assinatura no Sipac. A presidente lembrou que, na última reunião ordinária, foi comentado nos 34 

informes sobre a possibilidade de discutir nesta reunião o prazo de abertura de inscrição para a 35 

comissão eleitoral. Após as discussões, a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali sugeriu 15 dias 36 

para inscrição da comissão, a partir do início de fevereiro. Não houve objeção. A presidente informou 37 

que no início do mês de março poderá ser necessária a realização de uma reunião extraordinária para 38 

apreciação da comissão. 2. Homologação do resultado final do concurso público referente ao edital 39 

nº 06/2020, temática “Leitura e Produção Textual”. A presidente informou que não houve registro 40 
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de recurso contra o resultado final, que foi publicado no final desta tarde na página do concurso, 41 

conforme cronograma do certame. A partir disso, apresentou a ata e o mapa do resultado final do 42 

concurso sob o tema de “Leitura e Produção Textual”, enviado pela banca avaliadora do concurso, o 43 

qual precisa ser homologado pela Congregação, com a relação dos candidatos aprovados a saber: Jane 44 

Guimarães Sousa, nota final 7,8 (primeiro lugar); Olívia Aparecida Silva, nota final 7,6 (segundo 45 

lugar); Winnie Wouters Monteiro, nota final 7,2 (terceiro lugar) e Márcia do Socorro da Silva Pinheiro, 46 

nota final 6,8 (quarto lugar). Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e três 47 

abstenções por parte dos professores Carlos Augusto Carneiro Costa, Elaine Ferreira Dias e Nayara da 48 

Silva Camargo por fazerem parte da comissão avaliadora do certame. 3. Homologação de parecer de 49 

avaliação de progressão por desempenho acadêmico docente. A presidente informou que houve um 50 

atraso na conclusão desses processos, visto que a CPPD manifestou que a portaria de instalação da 51 

comissão de avaliação da comissão deveria ser emitida pela reitoria. Com isso, os processos foram 52 

tramitados para o Gabinete, mas a Dicadc/Progep manifestou que o instituto poderia emitir a portaria. 53 

Em seguida, a presidente apresentou o parecer da comissão avaliadora, composta por ela, na qualidade 54 

de presidente, e pelos professores Carlos Augusto Carneiro Costa e Nayara da Silva Camargo. 55 

Informou que a referida comissão fez a análise da documentação apresentada pelo requerente, Prof. 56 

Dr. Cristiano Bento da Silva, atribuindo-lhe o total de 318,0 (trezentos e dezoito) pontos, com parecer 57 

favorável à concessão da progressão requerida pelo docente. Abriu-se para votação e aprovou-se por 58 

nove votos favoráveis, três abstenções por parte dos professores Carlos Augusto Carneiro Costa, Elaine 59 

Ferreira Dias e Nayara da Silva Camargo por fazerem parte da comissão avaliadora da progressão e 60 

uma abstenção por problemas de conectividade. Em seguida, a presidente apresentou o parecer da 61 

comissão avaliadora, composta por ela, na qualidade de presidente, e pelos professores Carlos Augusto 62 

Carneiro Costa e Nayara da Silva Camargo. Informou que a referida comissão fez a análise da 63 

documentação apresentada pela requerente, Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, atribuiu-lhe o total de 64 

1.283,5 (mil duzentos e oitenta e três e cinco) pontos, com parecer favorável à concessão da progressão 65 

requerida pela docente. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, três abstenções 66 

por parte dos professores Carlos Augusto Carneiro Costa, Elaine Ferreira Dias e Nayara da Silva 67 

Camargo por fazerem parte da comissão avaliadora da progressão e uma abstenção por problemas de 68 

conectividade. 4. Abertura de processo seletivo para docente voluntário do curso de Engenharia 69 

Florestal (Bacharelado). A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga contextualizou o pedido, 70 

destacando que foi apreciado no colegiado do curso de Engenharia Florestal (Bacharelado) o ponto 71 

referente à demanda de professores voluntários para o período de 2021.4 a saber: Vaga 1: disciplinas 72 

de “Hidráulica Aplicada à Irrigação” e “Meteorologia e Climatologia”. Vaga 2: disciplina de 73 

“Componentes Químicos e Anatômicos da Madeira”. Ressaltou que trata-se de um pedido de 74 

aprovação para a Congregação, que caso seja aprovado, o curso iniciará o procedimento de abertura de 75 

processo de seleção dos candidatos, o qual será regido pela resolução 679/2009 da UFPA, com o 76 

período de inscrição de 03/01/2021 a 24/01/2022. Ressaltou que posteriormente, após o processo de 77 

seleção, apresentará ao conselho a documentação necessária para efetivação do processo. O Prof. Dr. 78 

Elver Luiz Mayer sugeriu a possibilidade de fazer uma aula teste com os candidatos a fim de verificar 79 

as habilidades e desenvoltura dos mesmos em relação à docência. A Prof. Dr.ª Josiane Silva Costa 80 
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Bruzinga disse que levará a sugestão para ser discutida no NDE do curso, que é responsável em definir 81 

os passos da seleção. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo disse que se deve tomar cuidado para que 82 

o processo não se torne como se fosse um PSS para professores. Não havendo nada mais a tratar, a 83 

Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às 84 

dezoito horas e cinquenta e nove minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada 85 

a presente Ata, que após aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais 86 

congregados presentes. 87 

Elaine Ferreira Dias____________________________________________________________ 88 

Arinaldo Pereira da Silva________________________________________________________ 89 

Carlos Augusto Carneiro Costa___________________________________________________ 90 

Elver Luiz Mayer _____________________________________________________________ 91 

Luiz Paulo de Sousa Correia _____________________________________________________ 92 

Mirian Cristina dos Santos  ______________________________________________________ 93 

Nayara da Silva Camargo _______________________________________________________ 94 

Natália Hilgert de Souza Carnevali _______________________________________________ 95 

Josiane Silva Costa Bruzinga_____________________________________________________ 96 

Luiz Junior Leite Carvalho ______________________________________________________ 97 

Rafael dos Santos Carvalho ______________________________________________________ 98 

Ellen Thaís Pereira de Castro _____________________________________________________ 99 

Sara Layana Silva Maciel ________________________________________________________ 100 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 22/12/2021 08:23 ) 
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO 

COORDENADOR TEC. PEDAGOGICO

1209553

(Assinado digitalmente em 21/12/2021 22:03 ) 
CARLOS AUGUSTO CARNEIRO COSTA 

DIRETOR DE FACULDADE

1879105

(Assinado digitalmente em 22/12/2021 09:48 ) 
ELAINE FERREIRA DIAS 
DIRETOR GERAL DE INSTITUTO

2401577

(Assinado digitalmente em 21/12/2021 21:56 ) 
NAYARA DA SILVA CAMARGO 

DIRETOR ADJUNTO DE INSTITUTO

2418330

(Assinado digitalmente em 21/12/2021 20:39 ) 
LUIZ JUNIOR LEITE CARVALHO 
SECRETARIO DE APOIO ADMINISTRATIVO

3061607

(Assinado digitalmente em 21/12/2021 22:31 ) 
NATALIA HILGERT DE SOUZA CARNEVALI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1212742

(Assinado digitalmente em 22/12/2021 10:01 ) 
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA 

DIRETOR DE FACULDADE

1941734

(Assinado digitalmente em 22/12/2021 10:08 ) 
ARINALDO PEREIRA DA SILVA 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3147145

(Assinado digitalmente em 22/12/2021 09:36 ) 
ELVER LUIZ MAYER 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1122076

(Assinado digitalmente em 22/12/2021 10:07 ) 
LUIZ PAULO DE SOUSA CORREIA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1318039

(Assinado digitalmente em 22/12/2021 10:00 ) 
MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3212096
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