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Ata da Terceira Reunião Ordinária da 1 

Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 2 

exercício do ano de dois mil e vinte dois. 3 

 No oitavo  dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quarenta minutos,  reuniu-se, 4 

sob a Presidência do Diretor Geral Pro Tempore do IEX, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, na 5 

sala de aula quatro do IEX, a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes, 6 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, Prof. Dr. Edson de Freitas 7 

Gomes, Prof. Dr. Elver Luiz Mayer,  Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga, Profa. Dra. Luciana de 8 

Barros Ataíde, os representantes técnico-administrativos Luiz Junior Leite Carvalho e Rafael dos Santos 9 

Carvalho; a representante discente Caroline Lopes Rodrigues. Participaram como ouvintes a Profa. Dra. 10 

Aline Andrade Mourão, Profa. Dra. Edna Santos de Souza, o Prof. Dr. Érick Martins Nieri, a Profa. Dra. 11 

Gabriela Paranhos Barbosa, o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva e as técnicas administrativas 12 

Liliane Rocha Almeida Costa e Me. Kely Cristina Piedade Martins. 1. Informes. O presidente iniciou 13 

parabenizando os docentes do IEX que tiveram projetos e bolsas aprovados recentemente. O Prof. Dr. 14 

Érick Martins Nieri informou sobre os recursos destinados ao IEX referentes ao ressarcimento pela 15 

oferta de turmas de contrato do curso de Engenharia Florestal (bacharelado), em parceria com o Governo 16 

do Estado pelo Forma Pará em Tailândia-PA e pelo PEPETI da Prefeitura de Canaã dos Carajás. Disse 17 

que pelo Forma Pará há a previsão de um ressarcimento de 5% do total anual do orçamento do curso, 18 

correspondendo ao valor de R$ 14.509,20, e que não há a definição de quanto ficará para a Unifesspa 19 

ou o IEX. Em seguida, defendeu a necessidade de o Instituto verificar a possibilidade de ficar com a 20 

totalidade desse valor. Acrescentou que pelo PEPETI há a previsão de um ressarcimento de 20% do 21 

total geral do orçamento para a Unifesspa, correspondendo a 7% do valor do projeto geral para a 22 

Unifesspa, totalizando R$ 79.331,30, de 6% para o IEX no valor de 67.998,26 e de 7% para a FCA, no 23 

valor de R$ 79.331,20. Destacou que por questões orçamentárias o valor de 2022 virá em 2023, com a 24 

seguinte previsão: R$ 31.732,52 para a Unifesspa; R$ 27.199,30 para o IEX; e R$ 31.732,52 para a 25 

FCA. Finalizou dizendo que, a partir de 2024, os valores parciais anuais previstos são aproximadamente 26 

de: R$ 15.866,26 para a Unifesspa; R$ 13.599,65 para o IEX; e R$ 15.866,26 para a FCA. O Prof. Dr. 27 

Elver Luiz Mayer disse que, em reunião de colegiado recente, verificou-se a necessidade de atualização 28 

dos documentos referentes à progressão funcional, uma vez que a mesma não prevê a indicação de todas 29 

as atividades. Indagou se haveria a possibilidade de solicitar algumas alterações e sugeriu que se discuta 30 

essa questão em outra ocasião. O presidente ressaltou a necessidade de alteração e provocou o conselho 31 
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sobre a necessidade de debater sobre essa questão. Em sequência, o Prof. Elver Luiz Mayer expôs a 32 

questão dos acessos aos laboratórios. Defendeu a necessidade de estabelecer regras e controle de acesso. 33 

A Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga informou que recentemente houve uma reunião com 34 

integrantes da CPA e da PROEG, ocasião em que informaram sobre a necessidade de elaboração do 35 

manual de uso e do mapa de risco de todos os laboratórios, bem como a disponibilização do laboratório 36 

de informática em tempo integral aos alunos. A Profa. Dra. Aline Andrade Mourão comentou que, na 37 

mesma reunião, a comissão informou que, em se tratando de questões relacionadas à avaliação pelo 38 

MEC, as demandas podem ser solicitadas à administração superior e pró-reitorias, com o pedido de 39 

urgência para serem tratadas com maior brevidade. Informou, ainda, que a Profa. Dra. Iris Maria de 40 

Moura Possas colocou-se à disposição para trabalhar na elaboração dos manuais dos laboratórios e 41 

solicitou a contribuição dos presentes. A técnica Me. Kely Cristina Piedade Martins pontuou que o 42 

regimento interno contempla algumas questões sobre o uso de laboratórios. Relatou que sente a 43 

necessidade de uma presença mais efetiva dos coordenadores de laboratório, visto que, em certos 44 

momentos, teve que tomar algumas decisões que competem aos coordenadores. Informou, ainda, que a 45 

entrada nos laboratórios é controlada através de relação dos bolsistas autorizados a entrar no laboratório, 46 

disponibilizados aos vigilantes. Por último, solicitou aos docentes que precisem usar os laboratórios para 47 

aulas práticas, que avisem com antecedência para que haja tempo hábil de preparação do material e 48 

espaço. O Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes colocou a bolsista do seu projeto de ensino (recentemente 49 

aprovado) para ficar à disposição do laboratório de informática, caso não haja impedimentos. A Profa. 50 

Dra. Edna Santos de Souza lembrou que o Laboratório de Projetos Interdisciplinares está sendo utilizado 51 

como sala de aula. A Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa informou que usou recentemente o referido 52 

espaço, mas guardou alguns equipamentos, que estavam sobre as mesas, no armário do laboratório, mas, 53 

alguns eram maiores e não foi possível guardar. A Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga informou 54 

que passou as orientações da CPA aos coordenadores de laboratórios para providências quanto às 55 

adequações sugeridas. 2. Proposições. A Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira propôs a inserção do 56 

ponto “Inserção de novos membros do NDE do curso de Ciências Biológicas (licenciatura) atualização 57 

de portaria”. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis em uma abstenção por parte 58 

da proponente. O presidente propôs a inserção do ponto “Instituição de comissão avaliadora de 59 

progressão por desempenho acadêmico docente”. Abriu-se para votação e aprovou-se por oito votos 60 

favoráveis, uma abstenção por parte do proponente e uma abstenção por parte da interessada, Profa. Dra. 61 

Josiane Silva Costa Bruzinga. A Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga propôs a inserção dos pontos 62 
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“Inclusão de membro no NDE do curso de Engenharia Florestal (bacharelado)” e “Inclusão de membro 63 

no Colegiado do curso de Engenharia Florestal (bacharelado)”. Abriu-se para votação e aprovou-se por 64 

unanimidade. 3. Apreciação de ad referendum. O presidente leu a portaria ad referendum nº 65 

0027/2022, que atualiza a composição da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu. Justificou que 66 

a alteração se deve ao fato de ele ter deixado a Direção da Faculdade de Letras e Educação para assumir 67 

a Direção Geral Pro Tempore do Instituto, na qualidade de docente decano, até que finalize o processo 68 

eleitoral para escolha do cargo de Diretor Geral e Diretor-Adjunto do Instituto. Com isso, a Profa. Dra. 69 

Luciana de Barros Ataíde assumiu a Direção Pro Tempore da Faculdade de Letras e Educação e a 70 

Coordenação do curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura), passando a assumir a cadeira da 71 

coordenação de Letras na Congregação. Destacou que o cargo de Diretor-Adjunto do Instituto e de Vice 72 

Coordenador do curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura) ficará vago durante o processo, 73 

portanto, sem representantes na Congregação. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em 74 

sequência, o coordenador técnico pedagógico, Rafael dos Santos Carvalho, observou que as docentes 75 

que ingressaram recentemente constam no PIT, pelo fato de o calendário não estar ajustado, ou seja, está 76 

em curso o ano civil de 2022, mas cumprindo o calendário acadêmico referente ao 2º semestre de 2021, 77 

portanto, mesmo não alcançando a carga horária mínima (40h), estão regulares. Reiterou sobre a 78 

necessidade dos docentes antigos que não alcançaram a carga horária mínima necessária, enviarem até 79 

25/04/2022, por e-mail, a justificativa de não cumprimento dessa carga horária (40h). Em continuidade, 80 

o presidente leu a portaria ad referendum nº 0028/2022 que o aprova o Plano Acadêmico da Unidade 81 

do Instituto de Estudos do Xingu, referente ao 2º semestre de 2021, correspondendo ao PIT dos docentes 82 

do IEX, que foi lançado no SISPLAD (períodos 2021.3 e 2021.4 - graduação, e período 2021.2 - pós-83 

graduação) de julho a dezembro de 2021, conforme as informações que seguem: 1) Aline Andrade 84 

Mourão, carga horária total 16h; 2) Ananza Mara Rabello, carga horária total 62h, 3) Arinaldo Pereira 85 

da Silva, carga horária total 54h; 4) Benedito de Sales Santos, carga horária total 28h; 5) Carlos Augusto 86 

Carneiro Costa, carga horária total, 39h; 6) Cristiano Bento da Silva, carga horária total 39h; 7) Danielly 87 

Brito de Oliveira, carga horária total 67h; 8) Divino Bruno da Cunha, carga horária total, 43h; 9) Edna 88 

Santos de Souza, carga horária total 36h; 10) Edson de Freitas Gomes, carga horária total, 31h; 11) 89 

Elaine Ferreira Dias, carga horária total 64h; 12) Elver Luiz Mayer, carga horária total 41h; 13) Érick 90 

Martins Nieri, carga horária total 49h; 14) Fernanda Rodrigues de Miranda, carga horária total 61h; 15) 91 

Gabriela Paranhos Barbosa, carga horária total 22h; 16) Iris Maria de Moura Possas, carga horária total 92 

44h; 17) Jane Guimarães Sousa, carga horária total 18h; 18) Jorge Henrique da Silva Romero, carga 93 
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horária total 36h; 19) José Nazareno Araújo dos Santos Junior, carga horária total 41h; 20) Josiane Silva 94 

Costa Bruzinga, carga horária total 66h; 21) Luciana de Barros Ataide, carga horária total 61h; 22) Luiz 95 

Paulo de Sousa Correia, carga horária total, 70h; 23) Maria Aparecida Cruz de Oliveira, carga horária 96 

total 27h; 24) Mirian Cristina dos Santos, carga horária total 48h; 25) Natália Hilgert de Souza Carnevali, 97 

carga horária total 62h; 26) Nayara da Silva Camargo, carga horária total 47h; 27) Rosangela Dala Possa, 98 

carga horária total 77h; e 28) Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, carga horária total 42h. Abriu-se para 99 

votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência, o presidente leu a portaria ad referendum nº 100 

0031/2022 que aprova a validação do resultado do estágio probatório, referente ao terceiro ciclo, do 101 

servidor Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, SIAPE nº 3137849, com nota 10 e conceito Excelente. 102 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Logo após, o presidente leu a portaria ad 103 

referendum nº 0032/2022 que atualiza os membros do colegiado do curso de Letras Língua Portuguesa 104 

(licenciatura). Justificou que a alteração se deve ao fato de a Profa. Luciana de Barros Ataide ter 105 

assumido a coordenação Pro Tempore do curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura), que ele passa 106 

a assumir como representante titular por estar na Direção Geral Pro Tempore do Instituto, e a entrada 107 

da nova representante discente suplente, Rutineia do Socorro Feitosa Torres. Abriu-se para votação e 108 

aprovou-se por unanimidade. Por último, o presidente leu a portaria ad referendum nº 0034/2022 que 109 

atualiza a composição da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu. Justificou que a Profa. Dra. 110 

Danielly Brito de Oliveira assumiu recentemente a coordenação do curso de Ciências Biológicas 111 

(licenciatura), passando a ocupar a cadeira da coordenação do curso na Congregação. Lembrou que a 112 

Profa. Dra. Aline Andrade Mourão assumiu a Vice-coordenação do curso de Ciências Biológicas 113 

(licenciatura), passando a ocupar a cadeira de representante suplente da coordenação do referido curso 114 

na Congregação. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos e uma abstenção por parte da 115 

interessada, Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira. 4. Apreciação de indicação docente junto à 116 

Congregação.  A Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira lembrou que ela era a suplente do Prof. Dr. 117 

Elver Luiz Mayer na Congregação, mas, como ela assumiu a cadeira da representação da coordenação 118 

do curso, fez-se necessário a indicação, em colegiado, de um novo suplente do referido professor. 119 

Destacou que o nome da Profa. Dra. Iris Maria de Moura Possas foi aprovado no colegiado do curso. 120 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. O presidente informou que recentemente enviou 121 

e-mail com abertura de manifestação de interesse, em virtude da declinação do Prof. Érick Martins Nieri 122 

da função de representante docente do IEX junto ao CONSEPE e CONSUN, mas não recebeu inscrição. 123 

Em virtude disso, apresentou o e-mail na reunião a fim de verificar se algum docente teria interesse. 124 
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Após as discussões, não havendo manifestação, a Profa. Dra. Edna Santos de Souza sugeriu que fosse 125 

verificado junto ao professor se haveria possibilidade de o mesmo continuar até a finalização do 126 

processo eleitoral do IEX, uma vez que em virtude disso haverá alterações nas representações docentes 127 

junto à Congregação. Em seguida, na hipótese de o professor não concordar, colocou o seu nome à 128 

disposição para, se necessário, representar o IEX somente na próxima reunião do conselho. O presidente 129 

informou que irá conversar com o professor. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 5. 130 

Homologação de parecer de progressão por desempenho acadêmico docente. O presidente leu o 131 

parecer de progressão funcional por desempenho acadêmico da Profa. Dra. Luciana de Barros Ataide, 132 

elaborado pela comissão, composta pelos professores Dra. Nayara da Silva Camargo, Dr. Jorge 133 

Henrique da Silva Romero e Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior, que atribuiu a nota de 134 

599,5 (quinhentos e noventa e nove e meio) pontos, portanto, favorável à solicitação da requerente 135 

através do processo eletrônico 23479.001878/2022-65. Em seguida, o presidente fez a leitura do termo 136 

de ciência e concordância ao parecer da comissão avaliadora, assinado pela servidora avaliada. Abriu-137 

se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada, Profa. 138 

Dra. Luciana de Barros Ataíde. Logo em seguida, o presidente leu o parecer de progressão funcional 139 

por desempenho acadêmico da Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, elaborado pela comissão 140 

composta pelos professores Dra. Elaine Ferreira Dias, Dr. Edson de Freitas Gomes e Dr. Jorge Henrique 141 

da Silva Romero, que atribuiu a nota de 220,0 (duzentos e vinte) pontos, portanto, favorável à solicitação 142 

da requerente através do processo 23479.003479/2022-39. Em seguida, o presidente fez a leitura do 143 

termo de ciência e concordância ao parecer da comissão avaliadora, assinado pela servidora avaliada. 144 

Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada, 145 

Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira. 6. Apreciação de indicação de coordenação do Laboratório 146 

de Informática do IEX. O presidente lembrou que recentemente ocorreu a redistribuição do Prof. Dr. 147 

Fabricio de Assis Leal, que exercia a função de Coordenador do Laboratório de Informática. Diante 148 

disso, enviou memorando com período de abertura de inscrição para a vaga, tendo recebido manifestação 149 

por parte do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, da Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa e do 150 

Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha. Após discussões e apresentação das justificativas em assumir a 151 

função, pela Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa e pelo Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, 152 

o entendimento foi pela apreciação dos nomes individualmente, conforme ordem de inscrição, a saber: 153 

1) Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, não recebeu nenhum voto; 2) Profa. Dra. Gabriela 154 

Paranhos Barbosa, recebeu sete votos e 3) Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha, não recebeu nenhum voto. 155 
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Registrou-se uma abstenção por parte do Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e uma abstenção por 156 

parte da representante discente Caroline Lopes Rodrigues. Registra-se que o período da coordenação 157 

será de 08/04/2022 a 08/04/2023, podendo ser prorrogado por igual período, ou seja, por mais um ano, 158 

com alocação de 10 horas. 7. Apreciação de parecer de projeto de ensino. O presidente apresentou o 159 

parecer da comissão avaliadora do curso de  Letras Língua Portuguesa (licenciatura), bem como o 160 

extrato de ata da reunião do colegiado que aprovou o projeto de ensino “Letramento literário na sala de 161 

aula: elaboração de propostas didáticas para o ensino de literatura na educação básica em São Félix do 162 

Xingu”, coordenado pela Profa. Dra. Luciana de Barros Ataide, contando com a colaboração do Prof. 163 

Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, a ser executado no período de 07/03/2022 a 30/04/2023, com carga 164 

horária de 10 horas. Em sequência, a Profa. Dra. Luciana de Barros Ataíde fez uma contextualização 165 

sobre o referido projeto. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção 166 

por parte da interessada. 8. Apreciação de relatório final de projeto de extensão. O presidente 167 

apresentou o parecer da comissão do curso, bem como o extrato de ata da reunião do colegiado do curso 168 

de Letras Língua Portuguesa (licenciatura) que aprovou o relatório final do projeto de extensão 169 

“Antologia Poética do Xingu”, coordenado pela Profa. Dra. Luciana de Barros Ataíde, no período de 170 

20/08/2021 a 28/02/2022. Logo após, a Profa. Dra.  Luciana de Barros Ataíde fez uma contextualização 171 

sobre as atividades realizadas durante o desenvolvimento do projeto. Abriu-se para votação e aprovou-172 

se por nove votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. 9. Apreciação de nova 173 

coordenação de estágio supervisionado obrigatório e não-obrigatório do curso de Letras Língua 174 

Portuguesa (licenciatura) e do curso de Ciências Biológicas (licenciatura). O presidente apresentou 175 

o extrato de ata do colegiado do curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura) com a aprovação da 176 

indicação da Profa. Dra. Jane Guimarães Sousa como coordenadora de estágio supervisionado 177 

obrigatório e não obrigatório do referido curso, durante o período de 08/04/2022 a 08/04/2024, com 178 

carga horária de 10 horas, em substituição à Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos. Abriu-se para 179 

votação e aprovou-se por unanimidade. Em seguida, o presidente apresentou o extrato de ata da reunião 180 

do colegiado do curso de Ciências Biológicas (licenciatura) que aprovou a indicação da Profa. Dra. 181 

Natália Hilgert de Souza Carnevali como coordenadora de estágio supervisionado obrigatório e não 182 

obrigatório do referido curso durante o período de 08/04/2022 a 08/04/2024, com carga horária de 10 183 

horas, em substituição à Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira. Abriu-se para votação e aprovou-se por 184 

unanimidade. 10. Solicitação de portaria de supervisão de estágio não-obrigatório do curso de 185 

Ciências Biológicas (licenciatura). O presidente apresentou o extrato de ata da reunião do colegiado 186 
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do curso de Ciências Biológicas (licenciatura) que aprovou a indicação do Prof. Dr. Divino Bruno da 187 

Cunha, como supervisor da bolsista Caroline Lopes Rodrigues, matrícula 201844606026, que 188 

desenvolve o Plano de Trabalho de Estágio Não-obrigatório, referente ao Edital 08/2021, no período de 189 

08/04/2022 a 30/09/2022, em substituição à Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira. Abriu-se para 190 

votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção por parte de Caroline Lopes Rodrigues. 191 

11. Renovação de portaria de supervisão de coordenação de TCC do curso de Ciências Biológicas 192 

(licenciatura). O presidente apresentou o extrato de ata da reunião do colegiado do curso de Ciências 193 

Biológicas (licenciatura), que aprovou a renovação do Prof. Dr. Elver Luiz Mayer à frente da 194 

coordenação de TCC do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), de 13/09/2021 a 13/09/2023, com 195 

carga horária de 10h. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção 196 

por parte do interessado. Em sequência, após discussões, foi sugerido a antecipação na apreciação dos 197 

pontos adicionados nas proposições, e que o ponto da convocatória, de ordem nº 12, “Apreciação de 198 

ajustes na planilha de demanda (materiais permanentes) de emenda de bancada destinada ao IEX”, 199 

ficasse para ser discutido no final, ficando na ordem de nº 16.  12. Inserção de novos membros do 200 

NDE do curso de Ciências Biológicas (licenciatura) atualização de portaria. O presidente apresentou 201 

o extrato de ata da reunião do colegiado do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), que aprovou o 202 

ingresso da Profa. Dra. Aline Andrade Mourão e da Profa. Iris Maria de Moura Possas no NDE e no 203 

colegiado do referido curso. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 13. Instituição de 204 

comissão de avaliação de progressão por desempenho acadêmico docente. O presidente informou 205 

que a referida comissão fará a avaliação do pedido de progressão feito pela Profa. Dra. Josiane Silva 206 

Costa Bruzinga. Em seguida, leu o e-mail enviado aos docentes, que, juntamente com ele, fará parte da 207 

comissão a saber: Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa (Titular-Presidente); Prof. Dr. Edson de 208 

Freitas Gomes (Titular); Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha (Titular) e Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva 209 

Romero (suplente). Em seguida, leu a resposta dos docentes com o aceite em participar da comissão 210 

avaliadora. Abriu-se para votação e aprovou-se por sete votos favoráveis, uma abstenção por parte da 211 

interessada, Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga, e duas abstenções por parte do Prof. Dr. Carlos 212 

Augusto Carneiro Costa e do Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, por serem membros da comissão. 14. 213 

Inclusão de membro no NDE do curso de Engenharia Florestal (bacharelado). O presidente leu o 214 

extrato de ata da reunião do colegiado do curso de Engenharia Florestal (bacharelado) que aprovou o 215 

ingresso da Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa no NDE do referido curso, a contar de 03/03/2022. 216 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 15. Inclusão de membro no Colegiado do curso 217 
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de Engenharia Florestal (bacharelado). O presidente leu o extrato de ata da reunião do colegiado do 218 

curso de Engenharia Florestal (bacharelado) que aprovou o ingresso da Profa. Dra. Gabriela Paranhos 219 

Barbosa no colegiado do referido curso, a contar de 03/03/2022. Abriu-se para votação e aprovou-se por 220 

unanimidade. 16. Apreciação de ajustes na planilha de demanda (materiais permanentes) de 221 

emenda de bancada destinada ao IEX. O servidor William Thiago de Sousa da Silva, DITL/Sinfra, 222 

ingressou na reunião por videoconferência para trazer algumas informações sobre a situação da 223 

caminhonete oficial do IEX. Informou que o veículo apresenta problemas relacionados a esquentamento 224 

do motor por ter rodado com nível baixo de água. Com isso, queimou a junta do cabeçote e foi necessário 225 

fazer a abertura do motor. Após, apresentou problemas de baixa de óleo e o motor foi aberto por uma 226 

segunda vez, quando foi realizado a substituição de válvulas e cilindros, porém, o problema não foi 227 

sanado. A partir disso, constatou-se que há a necessidade de fazer a retífica completa do motor. 228 

Acrescentou que isso sairia muito caro, aproximadamente R$ 30.000,00, a ser custeado pelo Instituto. 229 

Destacou que no momento o veículo está funcionando com a força normal, mas que o Instituto tem que 230 

ter consciência que o mesmo está baixando o óleo e deve ser verificado com frequência, caso contrário, 231 

pode aumentar o vazamento e fundir totalmente o motor. Acrescentou que, tomando os devidos 232 

cuidados, o veículo pode atender o Instituto por mais um ano ou um ano e meio. Sugeriu que o Instituto 233 

avalie a compra de um veículo novo, ou participe das licitações para locação de veículos. O presidente 234 

informou que em reunião anterior com o Senhor William, foi informado que uma camionete completa 235 

(Ranger) está na faixa de preço de R$ 260.000,00 e o contrato de locação de veículo do mesmo modelo, 236 

por trinta meses, está na faixa de R$ 270.000,00, e de outro modelo (Renault duster) está R$ 150.000,00. 237 

Acrescentou que na locação o carro vem segurado e que cobre o condutor. Informou, ainda, que, 238 

atualmente, o veículo do Instituto não tem seguro, e toda responsabilidade financeira recai sobre o 239 

Instituto. Lembrou que os preços para aquisição e locação são aproximados, e que, com a aquisição, 240 

pode-se ficar com o veículo por um bom tempo. A técnica Liliane Rocha Almeida Costa disse que o 241 

motivo de trazer esse ponto para a reunião é para que todos tenham consciência sobre a situação atual 242 

do veículo e da possibilidade de aquisição e locação. O presidente complementou dizendo que o motivo 243 

da discussão se deve ao fato de na última reunião extraordinária ter sido deliberado sobre a distribuição 244 

de recurso no valor de R$ 500.000,00 referente à emenda de bancada para compra de equipamentos em 245 

que não foi destinada parte para compra ou locação de veículos. Explicou que, caso se decida agora pela 246 

aquisição ou locação de veículo, faz-se necessário um novo ajuste na planilha aprovada na referida 247 

reunião. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva lembrou que há a previsão de recursos a serem destinados 248 
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ao Instituto em virtude da contrapartida de recursos do Forma Pará e PEPETI, conforme informado pelo 249 

Prof. Dr. Érick Martins Nieri, nos “informes”, que poderão ser usados para fazer manutenção do atual 250 

veículo do IEX. Após as discussões, o entendimento foi pela não realização de aquisição ou locação de 251 

veículos com o recurso de emenda de bancada destinada ao IEX. Abriu-se para votação e aprovou-se 252 

por unanimidade. Em sequência, a técnica Liliane Rocha Almeida Costa lembrou que na última reunião 253 

extraordinária, em que se deliberou pela divisão do recurso de bancada, a Profa. Dra. Ananza Mara 254 

Rabello falou sobre a demanda de aquisição dos livros para o curso de Ciências Biológicas (licenciatura), 255 

no valor de R$ 3.650,00. Contudo, esse valor não foi relacionado na planilha. Sugeriu incluir essa 256 

demanda no final da planilha, uma vez que, segundo a PROAD, serão necessários ajustes, pois há itens 257 

de consumo elencados que deverão ser retirados, e certamente haverá liberação do saldo, permitindo o 258 

acréscimo dessa demanda. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Não havendo nada 259 

mais a tratar, o Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos 260 

ouvintes, e, às doze horas trinta minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada 261 

a presente Ata, que, após aprovada, vai assinada eletronicamente pelo Presidente da reunião e demais 262 

congregados presentes, exceto pelas representantes discentes, que por não terem acesso ao Sipac, devem 263 

assinar no documento físico.  264 

Carlos Augusto Carneiro Costa_______________________________________________________ 265 

Arinaldo Pereira da Silva ____________________________________________________________ 266 

Edson de Freitas Gomes_____________________________________________________________ 267 

Elver Luiz Mayer__________________________________________________________________ 268 

Danielly Brito de Oliveira___________________________________________________________ 269 

Josiane Silva Costa Bruzinga_________________________________________________________ 270 

Luciana de Barros Ataide____________________________________________________________ 271 

Luiz Junior Leite Carvalho __________________________________________________________ 272 

Rafael dos Santos Carvalho ______________________________________________________ 273 

Caroline Lopes Rodrigues________________________________________________________ 274 
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