
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 
 

Ata da segunda Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 1 

exercício do ano de dois mil e vinte dois. No décimo primeiro dia do mês de março de dois mil e 2 

vinte dois, às oito horas e dois minutos, excepcionalmente, por videoconferência, reuniu-se, sob a 3 

Presidência da Diretora Geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a Congregação do Instituto de 4 

Estudos do Xingu, os representantes docentes, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Prof. Dr. Carlos 5 

Augusto Carneiro Costa, Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva, Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, Prof. 6 

Dr. Elver Luiz Mayer, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia e Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza 7 

Carnevali. Representantes técnico-administrativos Luiz Junior Leite Carvalho e Rafael dos Santos 8 

Carvalho. Representantes discentes Sara Layana Silva Maciel e Ellen Thaís Pereira de Castro. 9 

Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª Aline Andrade Mourão, a Prof.ª Dr.ª 10 

Danielly Brito de Oliveira, a Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, a Prof.ª Dr.ª Iris Maria de Moura Possas. 11 

Os técnico-administrativos Liliane Rocha Almeida Costa e Kely Cristina Piedade Martins. Os discentes 12 

Caroline Lopes Rodrigues, Gisleane Mendes de Sousa e Lucas de Sousa Lopes. 1. Informes. A 13 

presidente abriu os informes justificando o fato da reunião, que estava prevista para ocorrer presencial, 14 

no formato online. Informou que dois congregados apresentaram problemas de saúde e, por esse 15 

motivo, julgou prudente alterar para o formato online. Em seguida leu a justificativa de ausência na 16 

reunião da Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo que no momento se encontrava em trânsito para o 17 

município. Em seguida, informou sobre o retorno das atividades presenciais no início da semana e 18 

reforçou a necessidade de observância e atendimento ao protocolo de biossegurança. Informou, ainda, 19 

sobre a cerimônia de colação de grau de discentes do curso de Letras, a realizar-se no dia 18 de março, 20 

no formato presencial, mas com público limitado devido à pandemia. Por último, informou que foi 21 

disponibilizado mais um motorista pela Semed para operar o ônibus universitário, totalizando dois 22 

motoristas. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira informou que na Reunião da Comissão de 23 

Planejamento de Retorno das Aulas Presenciais no município, realizada na SEMED em 09/03/2022, às 24 

09 horas, ficou decidido pelo retorno das aulas presenciais na rede básica municipal no dia 04/04/2022, 25 

com período de matrícula presencial pelos pais e responsáveis até dia 30/03/2022. Destacou que tal 26 

decisão foi tomada a partir do último parecer da Secretaria de Saúde sobre a situação epidemiológica 27 

do Município, que indica redução do número médio de casos confirmados de Covid. Acrescentou que 28 

no último boletim, do mês passado, a média era de 50 a 60 casos por dia e, atualmente, 7 a 18 casos 29 

diários em média. Informou, ainda, que o número de vacinados registrou um aumento discreto de 30 

36.000 para 45.000 e que a testagem em massa está ocorrendo no período da manhã e tarde na Central 31 

de Covid e a tarde no Laboratório Central. 2. Proposições. A presidente propôs a inserção do ponto 32 

“Apreciação de pareceres de progressão por desempenho acadêmico dos docentes do IEX”. Feito isso, 33 

abriu para apreciação, primeiro o parecer referente ao processo do Prof. Dr. Érick Martins Nieri. Abriu-34 

se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte da proponente. Em 35 

seguida do Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos 36 

favoráveis, uma abstenção por parte da proponente e uma abstenção por parte do interessado, Prof. Dr. 37 

Carlos Augusto Carneiro Costa. O técnico Rafael dos Santos Carvalho propôs a apreciação no ponto 38 

de pauta de ordem nº 3, da portaria via ad referendum nº 0019/2022 que aprovou o Edital nº 02/2022, 39 

que dispõe sobre vagas remanescentes para monitoria geral e de laboratório do IEX. Abriu-se para 40 
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votação e aprovou-se por unanimidade. A Prof.ª Dr.ª Iris Maria de Moura Possas solicitou a apreciação, 41 

no ponto de pauta nº 07, da sua proposta de projeto de extensão intitulado “Olimpíadas Nacionais de 42 

Biologia e Ciências: Incentivando a participação de escolas de ensino médio e fundamental no 43 

município de São Félix do Xingu-PA”. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A Prof.ª 44 

Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali propôs a inserção do ponto “Nova coordenação do curso de 45 

Ciências Biológicas do IEX”. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. O Prof. Dr. 46 

Cristiano Bento da Silva solicitou a apreciação, no ponto de pauta de ordem nº 06, do relatório final do 47 

PAEQUI. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 3.Apreciação de Ad referendum. A 48 

presidente apresentou a portaria ad referendum nº 005/2022 que aprova a execução do projeto de 49 

extensão intitulado "Ensino de Gramática na Educação Básica", sob a coordenação do Prof. Dr. Edson 50 

de Freitas Gomes, no período de 02/05/2022 a 31/12/2022, com carga horária de 10h. Após o professor 51 

fazer uma contextualização sobre o projeto, abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos 52 

favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. A presidente apresentou a portaria ad referendum 53 

nº 0012/2022 que aprova a validação do resultado do estágio probatório referente ao primeiro ciclo da 54 

servidora Fernanda Rodrigues de Miranda, SIAPE nº 3218180, com nota 10 e conceito Excelente. 55 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente apresentou a portaria ad referendum 56 

que aprova o Edital nº 02/2022- IEX que dispõe sobre o Processo de Seleção para Vagas remanescentes 57 

do Programa de Monitoria Geral e Programa de Monitoria com Práticas de Laboratório e abertura de 58 

processo de seleção de bolsas dos PROGRAMAS DE MONITORIA GERAL (EDITAL 01/2022 - 59 

DPROJ/PROEG) E PROGRAMA DE MONITORIA PARA DISCIPLINAS COM PRÁTICAS DE 60 

LABORATÓRIO (EDITAL 02/2022- DPROJ/PROEG), para o desenvolvimento de atividades de 61 

monitoria nos cursos de Letras- Língua Portuguesa (Licenciatura), Ciências Biológicas (Licenciatura) 62 

e Engenharia Florestal (Bacharelado) do IEX- Instituto de Estudos do Xingu, no ano letivo de 2022, 63 

com oferta de bolsas de apoio pedagógico em consonância com as normas do referido edital e com o 64 

Decreto 7.234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil PNAES. O 65 

referido edital discrimina os quadros das disciplinas conforme a seguir: Quadro 01- Distribuição de 66 

Bolsas para Monitoria Geral 2022. 1) Curso de Letras-Língua Portuguesa: 01 bolsa remunerada: 67 

A) período 2021.4, disciplina Morfossintaxe II, B) período 2022.2, disciplina Morfossintaxe I, e C) 68 

período 2022.4, disciplina Morfossintaxe II, Professor coordenador: Edson de Freitas Gomes. 1) Curso 69 

de Ciências Biológicas: A) 01 bolsa remunerada: período 2022.2, disciplina Citologia, Professora 70 

coordenadora: Aline Andrade Mourão. 2) Curso de Engenharia Florestal: 02 bolsas remuneradas, 71 

assim distribuídas: A) Período 2021.4, disciplina Dendrologia, B) período 2022.2 disciplina 72 

Dendrologia, C) Período 2022.4 disciplina Sistemática Vegetal, Professora coordenadora Josiane Silva 73 

Costa Bruzinga; D) Período de 2021.4 Disciplina Física, B) Período 2022.4 disciplina Álgebra Linear 74 

e Geometria Analítica, C) período de 2022.4 disciplina Física, professor coordenador Érick Martins 75 

Nieri. E 02 bolsas para voluntário assim distribuídas: A) período de 2021.4 disciplina Ecologia de 76 

Florestas Tropicais, B) período de 2022.2 disciplina de Ecologia Geral, C) período de 2022.4 disciplina 77 

Ecologia de Florestas Tropicais, professor coordenador Wallace Beiroz Imbrosio da Silva; D) período 78 

2021.4 disciplina Cálculo Diferencial e Integral, B) período de 2022.2 disciplina Matemática Básica, 79 

C) período 2022.4 disciplina Cálculo Diferencial e Integral. Quadro 02- Distribuição das bolsas de 80 
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monitoria para disciplinas com práticas de Laboratório: 1) Curso de Letras- Língua Portuguesa: 81 

01 vaga para bolsa remunerada e 01 vaga para voluntário assim distribuídas: A) período 2021.4, 82 

disciplina, Fonética e Fonologia, B) período 2022.2, disciplina Introdução aos Estudos Linguísticos e 83 

C) Período 2022.4, disciplina Fonética e Fonologia, Professora coordenadora: Nayara da Silva 84 

Camargo, 2) Curso de Ciências Biológicas: 01 bolsa remunerada assim distribuída: A) período de 85 

2021.4 disciplina Desenvolvimento e Aprendizagem, B) Período de 2022.2 disciplina Didática e 86 

Formação Docente, C) período de 2022.4 disciplina Fundamentos da Educação Especial, Professora 87 

coordenadora: Iris Maria de Moura Possas. 3) Curso de Engenharia Florestal: 01 vaga para 88 

voluntário: A) período de 2021.4 disciplina Zoologia Geral, B) período 2022.2 Microbiologia e C) 89 

período 2022.4 disciplina de Zoologia Geral. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 4. 90 

Apreciação de pedidos de aproveitamento de candidatos(as) aprovados(as) em cadastro de 91 

reserva da Engenharia Florestal (Bacharelado). O Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva e o Prof. Dr. 92 

Luiz Paulo de Sousa Correia ressaltaram que o curso de Engenharia Florestal (Bacharelado) recebeu 93 

alguns pedidos de aproveitamento em concurso feito por Anelena Lima de Carvalho; Évelyn Márcia 94 

Pôssa; Thaíse da Silva Tonetto; Thâmara Moura Lima e; Vinicius Costa Cysneiro com isso, foi feito 95 

análise dos currículos, mas todos foram indeferidos por não atenderem à necessidade do curso no 96 

momento. Abriu-se para votação. Aprovou-se por unanimidade o indeferimento dos pedidos de 97 

aproveitamento em concurso. 5. Apreciação de Prorrogação do prazo de ACT nº 01/2021 98 

Unifesspa/Imaflora. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva reproduziu um áudio enviado pelo Prof. 99 

Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva onde o mesmo faz uma contextualização das atividades 100 

realizadas em virtude do acordo de cooperação técnica mantido entre a Unifesspa/Imaflora. No áudio, 101 

o professor mencionou a saída dos docentes Ananza Mara Rabello e Érick Martins Nieri do acordo e a 102 

entrada do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva. Em seguida solicita a aprovação do referido ACT pelo 103 

período de mais um ano a partir da data do vencimento. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze 104 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva. 6. 105 

Apreciação de relatório final de projetos de docentes do IEX. A presidente apresentou o parecer da 106 

comissão e a ata do colegiado de Engenharia Florestal (Bacharelado) que aprovou o relatório final do 107 

Programa de Monitoria Geral da disciplina de Microbiologia, realizada no período de setembro de 2021 108 

a dezembro de 2021, sob orientação do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva. Abriu-se para votação e 109 

aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado, Prof. Dr. Arinaldo 110 

Pereira da Silva. Em sequência a presidente apresentou o parecer da comissão, a ata do colegiado de 111 

Engenharia Florestal (Bacharelado) que aprovou o relatório final do Programa de Monitoria Geral do 112 

Componente Física (1º ao 3º período), correspondente aos períodos de 01/02/2021 a 30/04/2021, 113 

17/05/2021 a 21/08/2021 e de 13/09/2021 a 18/12/2021, do Prof. Dr. Érick Martins Nieri. Abriu-se 114 

para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente apresentou o parecer da comissão, a ata do 115 

colegiado de Engenharia Florestal (Bacharelado) que aprovou o relatório final do programa de 116 

Monitoria Geral das disciplinas Matemática Básica e Cálculo Diferencial e Integral, realizada no 117 

período de 01/02/2021 a 18/12/2021, sob orientação do Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia. Abriu-118 

se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. A 119 

seguir a presidente apresentou o parecer da comissão, a ata do colegiado de Engenharia Florestal 120 
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(Bacharelado) que aprovou o relatório final do Programa de Monitoria da disciplina Epistemologia 121 

Ambiental e Comunicação Científica, realizada de setembro de 2021 a dezembro de 2021, sob 122 

orientação do Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos 123 

favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. Em continuidade a presidente apresentou o 124 

parecer da comissão, a ata do colegiado de Ciências Biológicas (Licenciatura) que aprovou o relatório 125 

final do Programa de Monitoria de Laboratório da disciplina Epistemologia e Metodologia Científica 126 

(período 2021.2), sob a orientação da Prof. Dr. Danielly Brito de Oliveira. Abriu-se para votação e 127 

aprovou-se por unanimidade. A presidente apresentou parecer da comissão, a ata do colegiado de 128 

Ciências Biológicas (Licenciatura) que aprovou o relatório final do Programa de Monitoria de 129 

Laboratório das disciplinas Geologia e Paleontologia (períodos 2020.2 e 2021.2), sob orientação do 130 

Prof. Dr. Elver Luiz Mayer. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente 131 

apresentou o parecer da comissão e a ata do colegiado de Ciências Biológicas (Licenciatura) que 132 

aprovou o relatório final do Programa de Monitoria Geral da disciplina Ecologia I (período de 2020.2), 133 

sob orientação do Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva e do Prof. Dr. Elver Luiz Mayer 134 

(período de 2021.2). Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente apresentou o 135 

parecer da comissão e a ata do colegiado de Ciências Biológicas (Licenciatura) que aprovou o relatório 136 

final do Programa de Monitoria Geral da disciplina Química Geral (período de 2020.4), sob orientação 137 

da Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A 138 

presidente apresentou o parecer da comissão, a ata do colegiado de Engenharia Florestal (Bacharelado) 139 

que aprovou o relatório final do Programa de Monitoria de Laboratório da disciplina de Pedologia, 140 

realizado no período de setembro de 2021 a dezembro de 2021, sob orientação da Prof. Dr.ª Edna 141 

Santos de Souza. Por último, a presidente a apresentou o ad referendum nº 03/2022- Coordenação do 142 

Curso de Engenharia Florestal que aprova o relatório final de programa de Apoio ao Estudante 143 

Quilombola, Edital nº 15/2021, coordenado pelo Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva e desenvolvido pela 144 

discente apoiadora Sara Layana Silva Maciel. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos 145 

favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. 7. Apreciação de proposta de novos projetos 146 

de docentes do IEX. A presidente apresentou o parecer da comissão do curso de Letras- Língua 147 

Portuguesa (Licenciatura), bem como a ata do colegiado que aprovou o projeto de pesquisa 148 

“Concordância de P6 no município de São Félix do Xingu: uma descrição com interface na Gramática 149 

de Construções Baseada no Uso (GCBU), coordenado pelo Prof. Me. Benedito de Sales Santos, a ser 150 

executado no período de 01/04/2022 a 31/12/2022 com carga horária de 10 horas. Abriu-se para 151 

votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte do Prof. Dr. Carlos Augusto 152 

Carneiro Costa, por ter elaborado o parecer de aprovação do projeto no âmbito do curso. Em 153 

continuidade, a presidente apresentou o parecer da comissão do curso de Letras- Língua Portuguesa 154 

(Licenciatura), bem como a ata do colegiado que aprovou o projeto de pesquisa intitulado “Estudos 155 

sobre Gramática Mêbêngôkre” a ser desenvolvido durante o período de 01/04/2022 a 30/03/2023, com 156 

carga horária de 10 horas, coordenado pelo Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes que fez uma 157 

contextualização sobre o projeto. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma 158 

abstenção por parte do interessado. Por último, a presidente apresentou o parecer da comissão e ata do 159 

colegiado do curso que aprovou o projeto de extensão intitulado “Olimpíadas Nacionais de Biologia e 160 
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Ciências: Incentivando a Participação de Escolas de Ensino Médio e Fundamental no Município de 161 

São Félix do Xingu-Pará” coordenado pela Prof.ª Dr.ª Iris Maria de Moura Possas, a ser executado no 162 

período de 10/03/2022 a 10/03/2024, com atribuição de carga horária de 10h, contando com a 163 

colaboração das professoras Aline Andrade Mourão e Danielly Brito de Oliveira, com atribuição de 164 

5h. 8. Apreciação de prorrogação de projetos existentes de docentes do IEX. A presidente 165 

apresentou o parecer da comissão e ata do colegiado de Engenharia Florestal (Bacharelado) que 166 

aprovou o pedido de prorrogação do projeto de extensão “Educação ambiental-Reciclagem do óleo de 167 

cozinha” coordenado pela Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa, pelo período de 14/09/2021 a 14/09/2022. 168 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em seguida a presidente apresentou o parecer 169 

da comissão e ata do colegiado de Engenharia Florestal (Bacharelado) que aprovou o pedido de 170 

prorrogação do projeto de pesquisa “Impacto da mineração na qualidade da água do Rio Fresco em 171 

São Félix do Xingu-PA” pelo período de 14/09/2021 a 14/09/2022. Abriu-se para votação e aprovou-172 

se por unanimidade. 9. Apreciação de pedido de disponibilização de uma sala de aula, bem como 173 

Laboratório Multidisciplinar, para uso nos períodos intervalares pelo IETU/Unifesspa. A 174 

presidente leu o memorando nº 11/2022- Famev/IETU, que solicita a disponibilização de uma sala de 175 

aula, bem como do Laboratório Multidisciplinar, para uso nos períodos intervalares em razão da oferta 176 

de uma Turma do Curso de Medicina Veterinária em São Félix do Xingu, por meio do Programa Forma 177 

Pará, com o apoio da prefeitura. Informou que o Programa Forma Pará tem oportunizado a oferta de 178 

turmas em todo o Pará e que inclusive o IEX oferta atualmente duas turmas, uma no município de 179 

Tailândia e outra em Canaã dos Carajás. A proposta de implementação do curso de Medicina 180 

Veterinária em uma cidade que tem campus é diferente do que ocorre habitualmente, pois geralmente 181 

a Prefeitura arca com os custos para a instituição de um Polo Universitário. Informou que nesse tipo 182 

de ação o Instituto receberá em contrapartida benefícios como a doação de uma Fazenda Experimental. 183 

Em sequência abriu-se para discussão. A Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza questionou o fato de não ter 184 

ocorrido  uma reunião prévia entre o IETU e o IEX para detalhamento dessa oferta de curso no campus. 185 

Lembrou que em outros momentos a autonomia do Instituto não foi respeitada, em vários momentos o 186 

IEX não é ouvido, uma vez que as decisões vêm sempre de cima para baixo. Questionou o que poderá 187 

ser feito para que situações desrespeitosas como essas parem de acontecer. O representante dos técnico-188 

administrativos, Rafael dos Santos Carvalho, disse que se trata de uma questão constrangedora para o 189 

IEX, uma vez que o Instituto não participou da construção da proposta, não sabe quais serão as 190 

contrapartidas e que foi comunicado depois de todos os trâmites, inclusive o edital de seleção dos 191 

candidatos já foi publicado e somente agora o pedido chegou na Congregação. O Prof. Dr. Luiz Paulo 192 

de Sousa Correia ratificou dizendo que a forma como foram realizadas as tratativas, é muito incoerente 193 

e fere a autonomia. Seguiu comentando que, em diversas ocasiões a administração superior da 194 

Unifesspa alega que o Instituto possui autonomia para tratar/ou participar de assuntos que envolva o 195 

IEX diretamente. No entanto, no caso da oferta do curso de Medicina Veterinária nas dependências do 196 

IEX, a comunidade acadêmica sequer foi consultada. Pelo contrário, teve conhecimento do assunto por 197 

meio de notícias que circulam junto à comunidade externa. Sendo necessário, portanto, que haja um 198 

esclarecimento de como as decisões foram tomadas e por que a comunidade do IEX, através dos seus 199 

representantes, não foi convidada a participar de tais decisões. Mencionou que a notícia da oferta do 200 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 
 

curso de Medicina Veterinária em São Félix do Xingu, aumentou a publicidade da Unifesspa/IEX no 201 

município e, por isso seria interessante aproveitar a popularidade do curso de Medicina Veterinária e 202 

traçar estratégias para divulgar ainda mais o IEX e seus cursos. Tal fato reforça, a importância de 203 

conhecer com mais detalhes os trâmites da oferta do curso de Medicina Veterinária no Instituto. Após 204 

as discussões, o encaminhamento foi pela exclusão do ponto de pauta e agendamento de reunião com 205 

a reitoria e com o IETU para esclarecimentos de questões relativas a esse ponto. Abriu-se para votação 206 

e aprovou-se a retirada de pauta por unanimidade. 10. Formulário de Credenciamento Docente do 207 

Curso de Especialização em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade. A Prof.ª Dr.ª 208 

Danielly Brito de Oliveira lembrou que na última reunião ordinária foi feita a manifestação quanto à 209 

necessidade de credenciamento docente, visto que houve muitas mudanças e saídas de professores que 210 

participaram desde o início da concepção do curso de especialização. Destacou que o curso tem a 211 

previsão de formar o seu colegiado e de iniciar as aulas no segundo semestre deste ano. Em seguida, 212 

fez a apresentação da proposta de formulário de credenciamento, bem como uma contextualização dos 213 

dados a serem preenchidos. Destacou que o docente interessado em ingressar deve realizar o 214 

preenchimento e envio. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção 215 

por parte do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, atual vice- coordenador da Especialização em Meio 216 

Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade. 11. Instituição de comissão de avaliação de 217 

progressão docente. A presidente informou, que fez o convite ao Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, 218 

ao Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior, para membros titulares e ao Prof. Dr. Carlos 219 

Augusto Carneiro Costa, para membro suplente, que aceitaram participar da comissão juntamente com 220 

ela que atuará como presidente da comissão de avaliação da progressão da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito 221 

de Oliveira. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, três abstenções por parte 222 

da Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, do Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes e do Prof. Carlos Augusto 223 

Carneiro Costa, por fazerem parte da comissão. 12. Apreciação da atualização da resolução de 224 

concurso do IEX. A presidente lembrou que a atual resolução de concurso do IEX (nº 02 de 22 de 225 

julho de 2019) apresenta alguns problemas e necessitava ser atualizada. Acrescentou que abriu período 226 

de inscrição para a comissão de atualização que foi composta pelos professores Nayara da Silva 227 

Camargo, Edna Santos de Souza, Érick Martins Nieri e Maria Aparecida Cruz de Oliveira. Informou 228 

que recebeu a minuta enviada pela comissão, mas não há indicação/marcação das alterações realizadas. 229 

Como nenhum membro da comissão se fazia presente na reunião naquele momento, a sugestão foi pela 230 

retirada de pauta e apreciação via ad referendum, se for possível, ou em reunião extraordinária com a 231 

presença de algum dos membros da comissão para apresentar o que foi alterado. Abriu-se para votação 232 

e aprovou-se por unanimidade. 13. Apreciação de pareceres de progressão por desempenho 233 

acadêmico de docentes do IEX. A presidente apresentou o parecer da comissão avaliadora, composta 234 

por ela, na qualidade de presidente, e pelos professores José Nazareno Araújo dos Santos Júnior e 235 

Divino Bruno da Cunha, referente ao pedido de progressão por desempenho acadêmico do Prof. Dr. 236 

Érick Martins Nieri. Destacou que a referida comissão fez a conferência da documentação e atribuiu 237 

ao docente a nota de 974,5 (Novecentos e setenta e quatro e cinco) pontos, com parecer favorável à 238 

progressão. Destacou que o professor avaliado enviou o termo de concordância e ciência referente ao 239 

parecer da comissão. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção 240 

Junior
Realce
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por parte da Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, por ter participado da comissão avaliadora. Em sequência, 241 

a presidente apresentou o parecer da comissão avaliadora, composta por ela e pelos professores Divino 242 

Bruno da Cunha e Jorge Henrique da Silva Romero, referente ao pedido de progressão por desempenho 243 

acadêmico do Prof. Carlos Augusto Carneiro Costa. Destacou que a comissão fez a conferência da 244 

documentação e atribuiu ao docente a nota de 607 (seiscentos e sete) pontos, com parecer favorável à 245 

progressão. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis, uma abstenção por parte do 246 

interessado, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e uma abstenção por parte da Prof.ª Dr.ª Elaine 247 

Ferreira Dias, por ter participado da comissão avaliadora. 14. Nova coordenação do curso de Ciências 248 

Biológicas do IEX. A Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali contextualizou o pedido de saída 249 

da coordenação do curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), feito pela Prof.ª Dr.ª Ananza Mara 250 

Rabello, atual coordenadora. Complementou que em reunião do colegiado do curso, ocorrida no dia de 251 

ontem, o colegiado aprovou o nome da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira para coordenação do 252 

curso, e para vice-coordenação foi aprovado o nome da Prof.ª Dr.ª Aline Andrade Mourão. A Prof.ª 253 

Dr.ª Danielly Brito de Oliveira registrou no chat que o período de início será a partir do dia 01/04/2022. 254 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Para finalizar a reunião, nas considerações finais, 255 

a Presidente lembrou que seu mandato na direção geral do Instituto encerra no dia 14/03/2022, sendo, 256 

portanto, a última reunião presidida por ela. Acrescentou que foi instruído processo eletrônico à reitoria 257 

para designação do Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, decano, para assumir a direção pro 258 

tempore do IEX, até a finalização do processo eleitoral e posse da nova direção. Registrou os 259 

agradecimentos a todos(as) os(as) conselheiros(as) que ao longo dos quatro anos participaram e 260 

contribuíram nessa trajetória de construção do IEX. O técnico Rafael dos Santos Carvalho agradeceu 261 

pela excelente gestão, democrática, que trouxe muitos benefícios ao Instituto. A técnica Liliane Rocha 262 

Almeida Costa lembrou que acompanhou desde o início a gestão da Prof.ª Elaine Ferreira Dias e da 263 

Prof.ª Nayara da Silva Camargo. Parabenizou as duas por terem aceitado o desafio e por terem feito 264 

um ótimo trabalho. Os congregados e ouvintes manifestaram, via chat, os agradecimentos e 265 

parabenizaram a Prof.ª Elaine Ferreira Dias pela excelente gestão do instituto. Houve agradecimentos 266 

também à Prof. Dr.ª Nayara da Silva Camargo. A presidente agradeceu pelo comparecimento de todos 267 

os congregados e dos ouvintes, e, às onze horas e trinta e quatro minutos, deu por encerrada a sessão, 268 

da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada eletronicamente pela 269 

Presidente da reunião e demais congregados presentes.  270 

Elaine Ferreira Dias  __________________________________________________________ 271 

Arinaldo Pereira da Silva _______________________________________________________ 272 

Carlos Augusto Carneiro Costa___________________________________________________ 273 

Cristiano Bento da Silva________________________________________________________ 274 

Edson de Freitas Gomes_________________________________________________________ 275 

Elver Luiz Mayer _____________________________________________________________ 276 

Luiz Paulo de Sousa Correia ____________________________________________________ 277 

Natália Hilgert de Souza Carnevali_______________________________________________ 278 

Luiz Junior Leite Carvalho ______________________________________________________ 279 

Rafael dos Santos Carvalho _____________________________________________________ 280 
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Ellen Thaís Pereira de Castro ____________________________________________________ 281 

Sara Layana Silva Maciel _______________________________________________________ 282 
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