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Ata da oitava Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 1 
exercício do ano de dois mil e vinte um. No vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e 2 
vinte um, às oito horas e três 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 Ananza 5 
Mara Rabello, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, Prof. Dr. 6 
Elver Luiz Mayer, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e 7 
a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo. Representantes técnico-administrativos Luiz Junior Leite 8 

Carvalho e Rafael dos Santos Carvalho. Representantes discentes Wenceslau Costa Neto e Caroline 9 
Lopes Rodrigues. Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros 10 

Ataide, o Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva e 11 
os técnico-administrativos Dhionata Sabino da Silva e Me. Kely Cristina Piedade Martins. 1. 12 
Informes. A presidente, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, cumprimentou os presentes e iniciou 13 
informando sobre a inauguração do Prédio Multiuso do campus, que ocorreu no dia 24 de setembro 14 

de 2021. Em seguida, parabenizou a comunidade acadêmica pela conquista e agradeceu a todos que 15 
contribuíram na organização do evento e ainda aos que participaram do mesmo. Disse que durante o 16 

evento, o deputado Hélio Leite informou que destinará uma emenda parlamentar no valor de 17 
quinhentos mil reais para o IEX. Acrescentou que já estão ocorrendo as tratativas com as pró-reitorias 18 
para complementação de valores junto ao MEC, e que a prioridade para a destinação desses recursos 19 
é a construção do Bloco de Laboratórios. Informou, ainda, que durante o evento, ocorreu a assinatura 20 
de um ofício em conjunto com a Unifesspa, o Prefeito e o deputado Hélio Leite, que será enviado ao 21 

governador do estado solicitando obras de pavimentação asfáltica e iluminação pública das vias de 22 
acesso ao campus. Por último, informou que houve a destinação de emenda de bancada no valor de 23 

mil e oitocentos reais pelo deputado Hélio Leite. Disse que a destinação desse recurso se deu após 24 
reunião com coordenadores de laboratórios e coordenadores de cursos e membros da comissão do 25 
PAC, ocasião que foram feitos os levantamentos de demandas do Instituto. Decidiu-se pela aquisição 26 

de um nobreak para o setor de TI, sugerido pelo CTIC, câmeras de segurança, armários para os 27 
laboratórios e longarinas para o miniauditório. Por último, lembrou que na última reunião ficou 28 

definido que seria aberto período de inscrição para coordenação de laboratório de informática, 29 
considerando a vacância da coordenação, informou que após período de inscrições, foi registrada a 30 
inscrição do Prof. Dr. Fabricio Assis Leal. A Prof. Dr.ª Nayara da Silva Camargo solicitou aos 31 

professores e coordenadores de curso que avisassem nas turmas ingressantes sobre a importância de 32 
definir um representante de turma e de o mesmo enviar a ela o número de telefone para comunicação 33 

acerca de assuntos de urgência. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga informou que as aulas da 34 

turma de Engenharia Florestal pelo Forma-Pará no município de Tailândia, composta por quarenta e 35 

cinco estudantes, iniciaram      no dia 13 de setembro de 2021 no período noturno de forma blocada. 36 
O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva convidou a todos os que estavam presentes para 37 
participarem do evento “Vida e conservação na várzea do Amazonas” que ocorrerá neste dia, às 38 
18:30h na TV Tapiri, o qual será mediado pela Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello e terá como 39 
convidados Daniele Barcelos e Daniel Tregidgo, pesquisadores do Instituto Mamirauá. O Prof. Dr. 40 

Luiz Paulo de Sousa Correia informou que a sétima reunião ordinária do Consepe, que ocorreria no 41 
dia 23 de setembro de 2021, foi cancelada devido à participação do reitor na reunião do Andifes na 42 
mesma data. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer informou que saiu o resultado de uma chamada da Fapespa 43 
“Estrutura para primeiros Projetos” e que ele foi contemplado nos resultados parciais. Destacou a 44 
previsão de recursos que poderão ser destinados a bolsa de iniciação científica e aquisição de 45 
materiais para laboratório. 2. Proposições. O secretário Administrativo, Luiz Junior Leite Carvalho, 46 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 
 

informou que por um lapso deixou de adicionar a portaria ad referendum nº 096/2021 na pasta do 47 
drive. Com isso, solicitou a inserção da referida portaria para apreciação no ponto de ordem n.º 3. 48 
Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por problemas de 49 

conectividade. A presidente informou que recebeu recentemente da CAAP, depois do prazo 50 
estipulado para envio dos ponto de pauta e documentos comprobatórios, o pedido de emissão de uma 51 
portaria ad referendum para aprovação do Plano Acadêmico da Unidade do Instituto de Estudos do 52 
Xingu referente ao 1° semestre de 2021, correspondendo ao PIT dos docentes do IEX que foram 53 
lançados no SISPLAD nos períodos 2021.1 e 2021.2, de janeiro a junho de 2021. Solicitou a inserção 54 

da referida portaria para apreciação no ponto de ordem n.º 3. Abriu-se para votação e aprovou-se por 55 
unanimidade. 3. Apreciação de ad referendum. A presidente a apresentou a portaria ad referendum 56 

nº 099/2021 que autoriza a execução do projeto de pesquisa intitulado "Como a intensidade de corte 57 
seletivo afeta a biodiversidade de aves e besouros na Amazônia Oriental?” coordenado pelo Prof. Dr. 58 
Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, com alocação de 20 horas semanais, tendo com colaborador 59 
Dr.Filipe Machado França, e vigência de 23/08/2021 a 23/08/2022. O Prof. Dr. Wallace Beiroz 60 

Imbrosio da Silva fez uma contextualização geral sobre o projeto. Abriu-se para votação e aprovou-61 
se por unanimidade. Em seguida a presidente apresentou a portaria ad referendum nº 101/2021, que 62 

aprova o Edital nº 05/2021, que dispõe sobre seleção de discentes para atuação como bolsistas de 63 
iniciação e de desenvolvimento tecnológico e inovação nos cursos de graduação do Instituto de 64 
Estudos do Xingu. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência a presidente 65 
apresentou a portaria ad referendum nº 102/2021, que aprova a destinação de bolsas de monitoria 66 
geral e de laboratório (editais 18/2021 e 19/2021) e monitoria voluntária, conforme os dados abaixo: 67 

I - Curso de Letras 1. Monitoria Geral. Disciplina: Introdução aos estudos linguísticos (LIEX01005), 68 
Nome do projeto: Introdução aos estudos linguísticos: o português brasileiro em diferentes 69 

perspectivas, Professora: Elaine Ferreira Dias, Número de vagas: 1 para bolsista, 1 para voluntário. 70 
II - Curso de Ciências Biológicas 1. Monitoria Geral. Disciplina: Bioestatística (LBIO04128), Nome 71 
do projeto: Monitoria em Bioestatística, Professora: Josiane Silva Costa Bruzinga, Número de 72 

vagas:1 para bolsista, 1 para voluntário. 2. Monitoria de laboratório. Disciplina: Epistemologia e 73 
Metodologia Científica (LBIO04116), Nome do projeto: Epistemologia e Metodologia Científica na 74 

Prática Docente em Ciências e Biologia, Professora: Danielly Brito de Oliveira, Número de vagas:1 75 
para bolsista, 0 para voluntário Disciplina: Ecofisiologia Vegetal (LBIO04139), Nome do projeto: 76 
Práticas alternativas no ensino de Ecofisiologia Vegetal durante o ensino remoto Professora: Natália 77 

Hilgert de Souza Carnevali, Número de vagas: 0 para bolsista, 1 para voluntário. III - Curso de 78 
Engenharia Florestal. 1. Monitoria Geral: Disciplina: Epistemologia ambiental e comunicação 79 

científica, Nome do projeto: Epistemologia ambiental: aportes para repensar a dicotomia sociedade e 80 

natureza, Professor: Cristiano Bento da Silva, Número de vagas: 1 para bolsista, 2 para voluntário 2. 81 

Monitoria de laboratório: Disciplina: Pedologia, Nome do projeto: Monitoria em Pedologia, 82 
Professora: Edna Santos de Souza, Número de vagas: 1 para bolsista, 0 para voluntário. Abriu-se para 83 
votação e aprovou-se por unanimidade. Em seguida, a presidente apresentou a portaria ad referendum 84 
nº 103/2021, que aprova o Edital nº 06/2021, que dispõe sobre o Processo de Seleção para Vagas do 85 
Programa de Monitoria Geral e Programa de Monitoria com Práticas de Laboratório com a abertura 86 

de processo seletivo para vagas remanescentes dos Programas de Monitoria Geral (Edital 18/2021 - 87 
2ª Seleção de Projetos) e Programa de Monitoria para disciplinas com práticas de Laboratório (Edital 88 
19/2021 - 2ª Seleção de Projetos), para o desenvolvimento de atividades de monitoria nos cursos de 89 
Ciências Biológicas e Engenharia Florestal do IEX- Instituto de Estudos do Xingu. Abriu-se para 90 
votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente apresentou a portaria ad referendum nº 096/2021 91 
que nomeia o Prof. Dr. Fabricio Assis Leal, para a função de Coordenador do Laboratório de 92 
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Informática, de natureza ensino, no período de 20/08/2021 a 20/08/2022, com carga horária de 10h. 93 
Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Por último, a presidente apresentou a portaria 94 
ad referendum nº 105/2021 que aprova o Plano Acadêmico da Unidade do Instituto de Estudos do 95 

Xingu. O Plano se refere ao 1º semestre de 2021, correspondendo ao PIT dos docentes do IEX que 96 
foram lançados no SISPLAD, nos períodos 2021.1 e 2021.2, de janeiro a junho de 2021, conforme as 97 
informações que seguem: 01- Ananza Mara Rabello, carga horária total 59h; 02- Arinaldo Pereira da 98 
Silva, carga horária total 69h; 03- Benedito de Sales Santos, carga horária total 42h; 04- Carlos 99 
Augusto Carneiro Costa, carga horária total 56h; 05- Cristiano Bento da Silva, carga horária total 100 

44h; 06- Danielly Brito de Oliveira, carga horária total 68h; 07- Divino Bruno da Cunha, carga horária 101 
total 44h; 08- Edna Santos de Souza, carga horária total 59h; 09- Edson de Freitas Gomes, carga 102 

horária total 52h;10- Elaine Ferreira Dias, carga horária total 62h; 11- Elver Luiz Mayer, carga horária 103 
total 84h; 12- Érick Martins Nieri, carga horária total 64h; 13- Fabio Mario da Silva, carga horária 104 
total 13h; 14- Fabricio Assis Leal, carga horária total 24h; 15- Fernanda Rodrigues de Miranda, carga 105 
horária total 19h; 16- Jorge Henrique da Silva Romero, carga horária total 50h; 17- José Nazareno 106 

Araújo dos Santos Junior, carga horária total 59h; 18- Josiane Silva Costa Bruzinga, carga horária 107 
total 63h; 19- Luciana de Barros Ataide, carga horária total 76h; 20- Luiz Paulo de Sousa Correia, 108 

carga horária total 73h; 21- Mirian Cristina dos Santos, carga horária total 60h; 22- Natália Hilgert 109 
de Souza Carnevali, carga horária total 77h; 23- Nayara da Silva Camargo, carga horária total 68h; 110 
24- Rosangela Dala Possa, carga horária total 57h e 25- Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, carga 111 
horária total 68h. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara 112 
Rabello agradeceu aos professores dos cursos de Engenharia Florestal e Letras, por terem sido muito 113 

solícitos ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e contribuído com a oferta de disciplinas 114 
no momento que o curso enfrenta um número muito reduzido de professores. 4. Apreciação de 115 

indicação dos diretores das faculdades FALED e FCA. A presidente lembrou que recentemente a 116 
Faculdade de Letras e Educação e a Faculdade de Ciências Agrárias foram aprovadas pelo Consun. 117 
Informou que recebeu um memorando com pedido de algumas informações, como a relação de 118 

docentes por faculdade e a indicação dos diretores. Lembrou que o regimento interno do IEX fala que 119 
o coordenador do curso será o diretor da faculdade, porém não trata de questões sobre a transição e o 120 

tempo da portaria. Em seguida passou-se a apreciação da indicação do Prof. Dr. Carlos Augusto 121 
Carneiro Costa, para função de diretor e da Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataíde, para a função de 122 
vice-diretora da Faculdade de Letras e Educação (FALED), pelo prazo da coordenação de curso em 123 

vigor. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa 124 
Bruzinga informou que o curso de Engenharia Florestal discutiu no NDE e que o grupo teve o 125 

entendimento, amparados na Resolução 020/2014 de que o coordenador(a) e vice coordenador(a) do 126 

curso devem assumir a Direção e vice direção da Faculdade. Sendo então indicados ela, atual 127 

coordenadora, e o Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, atual vice-coordenador de curso, para a 128 
direção e vice direção da Faculdade de Ciências Agrárias (FCA), correspondente ao tempo definido 129 
para o mandato da coordenação de curso em vigor. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos 130 
favoráveis e duas abstenções por parte dos professores Luiz Paulo de Sousa Correia e Josiane Silva 131 
Costa Bruzinga. 5. Atualização de portaria de Colegiado e NDE do curso de Licenciatura em 132 

Ciências Biológicas. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello esclareceu que o pedido se deve ao fato de 133 
recentemente o Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva ter sido removido e ela ter assumido 134 
a coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Diante disso, se faz necessário 135 
realizar a atualização das portarias, retirando o nome do referido professor e inserindo o nome da 136 
atual Coordenadora de Curso, que passaria a atuar como presidente do Colegiado e NDE do curso. 137 
Em sequência a presidente abriu para votação a atualização da portaria do Colegiado e aprovou-se 138 
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por unanimidade. Por último, colocou em votação a atualização da portaria do NDE e aprovou-se por 139 
unanimidade. 6. Inserção de membro no Colegiado e NDE do curso de Bacharelado em 140 
Engenharia Florestal. A presidente apresentou o extrato de ata da reunião do Colegiado que aprovou 141 

a inclusão do Prof. Dr. Fabricio Assis Leal no Colegiado e NDE do curso de Engenharia Florestal. 142 
Em sequência, abriu-se para votação a atualização da portaria do Colegiado e aprovou-se por 143 
unanimidade. Por último, colocou em votação a atualização da portaria do NDE e aprovou-se por 144 
unanimidade. 7. Homologação de nova composição do NDE de Letras e do Colegiado de Letras. 145 
O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa informou que se faz necessária a exclusão do nome do 146 

Prof. Dr. Fabio Mario da Silva, recentemente redistribuído, da portaria de membros do Colegiado de 147 
Letras. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Informou, ainda, que foi constatado que 148 

o seu nome não consta na portaria do NDE de Letras, e como ele é o atual coordenador do curso, 149 
aprovou-se no colegiado a sua inserção como membro do NDE. Abriu-se para votação e aprovou-se 150 
por unanimidade. 8. Protocolo e demandas de biossegurança para atividade presencial no IEX- 151 
Instituto de Estudos do Xingu. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello iniciou dizendo que este ponto 152 

surgiu devido à preocupação com o retorno de algumas atividades presenciais, como o uso da 153 
biblioteca do IEX, possível aulas práticas segundo a Resolução 557 de 2021e a divulgação de outros 154 

protocolos, visto que a pandemia ainda não acabou. Acrescentou que os docentes, as coordenações 155 
de curso e os técnicos-administrativos elaboraram um documento com questionamentos à 156 
administração superior para esclarecimentos sobre o retorno presencial das atividades 157 
administrativas. Após as sugestões e discussões, o entendimento foi de que as eventuais dúvidas sobre 158 
o retorno e o protocolo sejam encaminhadas à Direção para envio à administração superior, e ainda 159 

que após o retorno das respostas, caso exista alguma dúvida, seria marcada uma reunião informal para 160 
discutir essas questões. Além disso, a Direção disse que vai se organizar com as coordenações de 161 

laboratório para estabelecerem capacidade máxima de estudantes. 9. Apreciação de novo projeto de 162 
extensão. Interessado: Fabrício Assis Leal. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga fez uma 163 
contextualização acerca da proposta de projeto de extensão coordenado pelo Prof. Dr. Fabricio Assis 164 

Leal, intitulado “Empresa Júnior Florestal”, a ser executado no período de 27/09/2021 a 27/09/2022, 165 
com carga horária de 10 horas. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 10. Apreciação 166 

de novo projeto de pesquisa. Interessado: Fabrício Assis Leal. A Prof. Josiane Silva Costa 167 
Bruzinga fez uma contextualização acerca da proposta de projeto de pesquisa coordenado pelo      Prof. 168 
Dr. Fabricio Assis Leal, intitulado “Paisagens fragmentadas na Amazônia: uma abordagem 169 

propositiva sobre corredor ecológico”, a ser executado do período de 27/09/2021 a 27/09/2023, com 170 
carga horária de 10 horas, tendo como colaboradores o Prof. Dr. Eraldo Aparecido Trondoli 171 

Matricardi (UnB) e a Prof.ª Dr.ª Glória da Silva Almeida Leal (UFAC). Abriu-se para votação e 172 

aprovou-se por unanimidade. 11. Indicação de comissão avaliadora referente ao processo de 173 

progressão n.º 23479.012715/2021-27. A presidente informou que o referido processo se trata do 174 
requerimento de progressão funcional por interstício e tem como interessado o Prof. Dr. Elver Luiz 175 
Mayer. Informou, ainda, que fez o convite à Prof. Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali, ao Prof. 176 
Dr. Daniel Clemente Vieira Rego da Silva, para membros titulares e ao Prof. Dr. Jorge Henrique da 177 
Silva, para membro suplente, que aceitaram participar da comissão juntamente com ela que atuará 178 

como presidente. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis, uma abstenção por 179 
parte do interessado, e uma abstenção por parte da Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias. 12. Homologação 180 
de apreciação de parecer sobre projeto de monitoria. A presidente apresentou o relatório, o 181 
parecer da comissão avaliadora e o extrato da ata que apreciou e aprovou a referida documentação 182 
referente ao projeto de Monitoria da disciplina “Literatura Portuguesa I” (Edital N° 20/2020 – 183 
Monitoria Geral), orientada pelo docente Fabio Mario da Silva, tendo como monitora a estudante 184 
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Valéria Tomásia Nazaré da Silva, realizada no período 01/02/2021 a 21/08/2021. Abriu-se para 185 
votação e aprovou-se por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião 186 
agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às dez horas e cinquenta 187 

minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após 188 
aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados presentes.  189 

 Elaine Ferreira Dias_______________________________________________________________ 190 

 Ananza Mara Rabello______________________________________________________________ 191 

Carlos Augusto Carneiro Costa ______________________________________________________ 192 

Edna dos Santos Souza ___________________________________________________________ 193 

Elver Luiz Mayer _________________________________________________________________ 194 

Luiz Paulo de Sousa Correia ________________________________________________________ 195 

Josiane Silva Costa Bruzinga________________________________________________________ 196 

Luiz Junior Leite Carvalho __________________________________________________________ 197 

Nayara da Silva Camargo___________________________________________________________ 198 

Rafael dos Santos Carvalho __________________________________________________________ 199 

Caroline Lopes Rodrigues __________________________________________________________ 200 

Wenceslau Costa Neto_____________________________________________________________ 201 
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