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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO INSTITUTO DE ESTUDOS 1 

DO XINGU. No sexto dia do mês de julho de dois mil e dezoito, às nove horas e 2 

trinta e quatro minutos, na sala um do Instituto de Estudos do Xingu – IEX, 3 

localizado na cidade de São Félix do Xingu, Estado do Pará, reuniu-se, sob a 4 

Presidência da Diretora Geral Interina do IEX, professora Dra. Nayara da Silva 5 

Camargo, a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, com a presença dos 6 

representantes docentes, professor Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, professor 7 

Dr. Fabio Mario da Silva e professor Dr. Paulo Antônio Vieira Júnior, da 8 

representante dos técnicos-administrativos, Liliane Rocha Almeida Costa e da 9 

representante discente, Rozane Alves de Abreu. A presidente da reunião deu as 10 

boas-vindas aos congregados e ouvintes e deu início à reunião. 1. Informes: a 11 

servidora Liliane Costa solicita a inclusão do seguinte ponto de pauta para a 12 

próxima reunião: “critérios de uso para o espaço físico do Instituto, bem como para 13 

utilização dos equipamentos”; a presidente da reunião sugeriu como ponto de 14 

pauta, que os técnicos administrativos alinhassem uma apresentação de seus cargos 15 

e funções para toda a comunidade acadêmica e demais funcionários de empresas 16 

terceirizadas que trabalham no Instituto; 02. Apreciação de Ad Referendum:  a 17 

presidente da reunião informou sobre os seguintes Ad Referenda: ad referendum 18 

nº 25/2018: trata da homologação de perda de vínculo do discente GUSTAVO DE 19 

ALMEIDA ARAUJO, matrícula 201541101021, de acordo com o inciso IV, do 20 

Art. 105, do Regulamento de Ensino de Graduação da Unifesspa. A presidente 21 

abriu para votação e a congregação aprovou por unanimidade; ad referendum nº 22 

26/2018: trata da homologação do resultado final do edital 001/2018 – IEX, que 23 

teve as seguintes candidatas aprovadas: Em primeiro lugar, Sueyla Simone Silva 24 

Soares e as discentes Aline Almeida Bezerra e Juliana Alves dos Santos, 25 

respectivamente em segundo e terceiro lugar, cadastro reserva. A presidente abriu 26 

para votação e a congregação aprovou por unanimidade; ad referendum nº 27 

27/2018: trata da nomeação da professora Dra. Maria Neuza da Silva Oliveira 28 

como titular e professor Dr. Lucivaldo Silva das Costa, como suplente, para compor 29 

a banca examinadora do processo seletivo simplificado para docentes – Pronera, 30 

objeto do edital 02/2018 - IEX. A presidente abriu para votação e a congregação 31 

aprovou por unanimidade; ad referendum nº 28/2018: trata da homologação das 32 

inscrições no Processo Seletivo Simplificado para professor substituto sob o tema 33 

de estudos literários, objeto do edital 56/2018, que teve como inscrição deferida a 34 

da candidata Eldinar Nascimento Lopes e indeferida a dos candidatos Aldilene 35 

Lopes de Morais e Norival Bottos Júnior. A presidente abriu para votação e a 36 

congregação aprovou por unanimidade; ad referendum nº 29/2018: trata da 37 

homologação das inscrições no Processo Seletivo Simplificado para professor 38 

substituto sob o tema de estudos linguísticos, objeto do edital 56/2018, em que os 39 

candidatos Lucilene Medeiros monteiro e Moises Daniel de Sousa dos Santos 40 
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tiveram suas inscrições indeferidas, pois não atendiam aos pré-requisitos do 41 

referido edital. A presidente abriu para votação e a congregação aprovou por 42 

unanimidade; ad referendum nº 30/2018: trata da homologação do resultado final 43 

do Processo Seletivo Simplificado para docentes – Pronera, que tiveram como 44 

aprovados os docentes Fabio Mario da Silva, Jorge Henrique da Silva Romero e 45 

Nayara da Silva Camargo. A presidente abriu para votação e a congregação 46 

aprovou por unanimidade; ad referendum nº 31/2018: trata da homologação da 47 

oferta de disciplina para o primeiro semestre da turma de Letras – Pronera. A 48 

presidente abriu para votação e a congregação aprovou por unanimidade; ad 49 

referendum nº 32/2018: trata da homologação de alteração no calendário 50 

acadêmico proposto no plano de trabalho da turma de Letras – Pronera para o 51 

terceiro período, de acordo com o calendário da Faculdade de Educação do Campo 52 

– FECAMPO. A presidente abriu para votação e a congregação aprovou por 53 

unanimidade e ad referendum nº 33/2018: trata da designação dos docentes Fabio 54 

Mario da Silva, como presidente, Jorge Romero e Nayara Camargo, como 55 

membros da comissão de avaliação de estágio probatório do professor Dr. Benedito 56 

de Sales Santos. A presidente abriu para votação e a congregação aprovou por 57 

unanimidade. 03. Apreciação de oferta do Curso de Biologia no turno 58 

vespertino (40 vagas): a presidente da reunião informou que o curso de ciências 59 

biológicas será ofertado ainda neste ano, no segundo semestre. Devido ao espaço 60 

que dispomos atualmente, as salas só estão desocupadas no período vespertino, por 61 

isso, a oferta do curso nesse horário. A presidente abriu para discussão e o professor 62 

Paulo Vieira Júnior informou que esse horário não atende à necessidade dos 63 

munícipes, que em sua maioria opta por estudar a noite, pois trabalham durante o 64 

dia. Após discussão, a congregação optou por não deferir sobre o horário 65 

vespertino, ainda que o curso já tivesse sido ofertado nesse horário. 04. Apreciação 66 

de homologação de recurso impetrado pela Servidora Mariana Wanzeler 67 

sobre pedido de retificação de nota do Estágio Probatório cíclico: a presidente 68 

da reunião passou a palavra para o professor Fabio Silva, que informou que recebeu 69 

o recurso da servidora Mariana Trindade da Paz Wanzeler sobre a avaliação do 70 

estágio probatório cíclico. O professor Fabio Silva informou que resolveu atender 71 

ao recurso da servidora e a nota final do I Ciclo de Avaliação, que foi 9,5, passou 72 

para 10. A presidente abriu para discussão, não havendo questões, abriu para 73 

votação e a congregação aprovou por unanimidade a alteração da nota da servidora. 74 

5. Solicitação do Professor Fábio Mario para atuar como Diretor da Pós-75 

Graduação do ILLA: o professor Fabio Silva informou que gostaria da liberação 76 

desta congregação para atuar como diretor do programa de pós-graduação do 77 

Instituto de Linguística, Letras e Artes – ILLA, em regime de quarenta horas 78 

mensais. O docente enfatizou ainda que, caso haja necessidade por parte do 79 

Instituto, ele se compromete em vir ministrar disciplinas, tendo em vista que a 80 
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contratação do novo professor substituto e o retorno de alguns professores que 81 

saíram para doutorado ficará para o próximo ano. A presidente abriu para discussão 82 

e o professor Paulo Vieira Junior enfatizou a necessidade de constar em ata qual 83 

seria o período de atuação como diretor e o professor Fabio Silva informou que é 84 

de dois anos, prorrogáveis por mais dois anos. A presidente abriu para votação e a 85 

congregação aprovou com quatro votos favoráveis e duas abstenções a saída do 86 

professor. 6. Liberação para Missão Cientifica do Prof.ª Fabio Mario: o 87 

professor Fabio Silva solicitou afastamento para participar dos seguintes eventos: 88 

a) “Colóquios Internacionais Luso-Brasileiros Lusofonia: realidade(s), mito(s) e 89 

utopia (s)”, com a comunicação “Entre Angola e Portugal: o percurso poético de 90 

Alda Lara”, de 19 a 24 de Novembro deste ano; b) “II Congresso Internacional O 91 

Romance Histórico em Língua Portuguesa: repensando o século XIX” com a 92 

comunicação “Mitos portugueses no romance histórico: figurações dum painel 93 

cultural da nação portuguesa”, de 28 de novembro a 01 de dezembro deste ano; c) 94 

“Les Marges d’Éros”, com a comunicação “A periculosidade das mulheres em dois 95 

contos de Fernando Pessoa”, dia 26 de novembro; d) participação no encontro de 96 

estudos do grupo de pesquisa CNPq,  evento que faz parte de um projeto de 97 

pesquisa intitulado “Florbela Espanca et alii”, coordenado pela professora Dra. 98 

Maria Lúcia Dal Farra – UFS, que ocorrerá no período de 17 a 21 de setembro deste 99 

ano. A presidente abriu para votação e a congregação aprovou o afastamento para 100 

participação nos eventos supracitados por unanimidade. 7. Aproveitamento de 101 

candidato aprovado em Concurso da UNIFESSPA para a vaga de professor 102 

efetivo do curso de Biologia: a presidente da reunião informou que um candidato 103 

encaminhou um e-mail para o Instituto, solicitando o seu reaproveitamento no 104 

concurso edital 93/2017, tema: Didática e prática de ciências biológicas, que não 105 

teve nenhum candidato aprovado. A presidente da reunião passou para os membros 106 

os documentos apresentados pelo candidato e esclareceu que este tipo de ato não 107 

está sendo autorizado pela PROGEP, no entanto, devido a situação do Instituto, 108 

abriria um processo, caso a congregação aprove, para tentar conseguir realizar esse 109 

reaproveitamento. A presidente enfatizou da relevância deste ato, tendo em vista 110 

que esse professor poderia atender também ao curso de Letras, com as disciplinas 111 

de educação e estágio, uma vez que, embora o Instituto tenha aberto Processo 112 

Seletivo Especial para professor substituto, os candidatos aprovados só poderão ser 113 

chamados no próximo ano devido ao período eleitoral e o número de professores é 114 

muito pequeno frente a quantidade de disciplinas que precisam ser ministradas e 115 

destacou ainda que a maioria dos professores ainda precisam conciliar suas 116 

demandas com os seus cargos administrativos. Após a explanação, a presidente 117 

abriu para discussão, e o professor Paulo Vieira Júnior colocou alguns 118 

questionamentos sobre o tema: primeiramente, enfatizou que essa decisão 119 

precisaria ser mais discutida e, minimamente, deixada para a próxima reunião de 120 
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congregação; depois, informou que tem dúvidas jurídicas em relação ao 121 

procedimento e sugeriu consultar o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Marcel 122 

Miranda, que depois de analisar a situação, informou que esse aproveitamento não 123 

poderia acontecer, entre outras razões, pelo motivo de o concurso para o qual o 124 

candidato se inscreveu não ter sido homologado no Diário Oficial da União, por 125 

isso, a congregação não deliberou sobre esse ponto de pauta. 8. Apreciação da 126 

Planta do IEX: a presidente da reunião informou que a equipe da SINFRA 127 

(Unifesspa) ficou de enviar a planta para a apreciação da congregação, no entanto, 128 

devido à problemas com internet, não conseguiu abrir o seu e-mail e solicitou que 129 

esse ponto fosse discutido na próxima reunião da congregação. 9. Apreciação de 130 

avaliação de estágio probatório do prof. Dr. Benedito de Sales Santos: a 131 

presidente da reunião passou a palavra para o professor Fabio Silva, presidente da 132 

comissão de avaliação de estágio probatório do professor Benedito Santos. O 133 

professor Fabio Silva atribuiu o conceito final de desempenho excelente para o 134 

professor Benedito. A presidente abriu para votação e a congregação aprovou por 135 

unanimidade o conceito atribuído ao servidor. 10. Retificação de comissão de 136 

estágio probatório do prof. Ednaldo Cândido Moreira Gomes: a presidente 137 

informou que a comissão de avaliação de estágio probatório do professor Ednaldo 138 

Gomes precisa ser retificada, pois o professor Edson Gomes, que estava como 139 

presidente, está afastado para doutorado. Como o presidente da comissão precisa 140 

ser o chefe imediato do servidor, o Professor Fabio Silva será o presidente e os 141 

servidores Elaine Dias e Jorge Romero permanecerão como membros da comissão. 142 

A presidente abriu para votação e a congregação aprovou por unanimidade a 143 

comissão de avaliação.  11. Apreciação do relatório final de projeto de pesquisa 144 

do prof. Edson Gomes: a presidente da reunião passou a palavra para o professor 145 

Jorge Romero, presidente da comissão responsável pela avaliação do relatório. O 146 

professor informou que, após analisar o relatório, apesar da falta de detalhamento 147 

do projeto de pesquisa, é favorável à sua aprovação. A presidente abriu para 148 

discussão e a congregação aprovou por unanimidade o relatório final mencionado.  149 

12. Apreciação do relatório final de projeto de extensão do prof. Edson 150 

Gomes: o professor Jorge Romero, que também presidiu essa comissão de 151 

avaliação, informou que, apesar da falta de detalhamento, é favorável à aprovação 152 

do projeto de extensão. A presidente abriu para discussão e a congregação aprovou 153 

por unanimidade o relatório final mencionado. A presidente da reunião agradeceu 154 

o comparecimento de todos os membros da congregação do Instituto e, às onze 155 

horas e dezesseis minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi 156 

lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada pela presidente da reunião, 157 

por mim, Aline Priscila Maciel de Moraes, secretária executiva, e demais presentes. 158 


