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Ata da Sexta Reunião Ordinária da Congregação 1 

do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício do 2 

ano de dois mil e vinte dois.  3 

No décimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às  oito  horas e quarenta e nove minutos, 4 

no Auditório do IEX, reuniu-se, sob a Presidência do Diretor Geral Pro Tempore do IEX, Prof. Dr. 5 

Carlos Augusto Carneiro Costa, a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes 6 

docentes, Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, Profa. Dra. Edna Santos de Souza, Profa. Dra. 7 

Gabriela Paranhos Barbosa, Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga e a Profa. Dra. Luciana de Barros 8 

Ataíde. Os representantes técnico-administrativos Luiz Junior Leite Carvalho e Rafael dos Santos 9 

Carvalho. As representantes discentes Ellen Thaís Pereira e Jesliane Freitas de Souza. Participaram 10 

como ouvintes a Profa. Dra. Aline Andrade Mourão, os técnico-administrativos Dhionata Sabino da 11 

Silva, Kely Cristina Piedade Martins e Liliane Rocha Almeida Costa e a discente Erllenkeley Angelo 12 

Ribeiro. 1. Informes. O secretário administrativo, Luiz Junior Leite Carvalho, leu um e-mail do Prof. 13 

Dr. Elver Luiz Mayer onde o mesmo justifica a ausência na reunião pelo fato de que no dia marcado 14 

iria ministrar aulas à tarde e à noite, o que faria exceder os dois turnos diários de expediente, conforme 15 

previsto na resolução 021 do CONSEPE. A Profa. Danielly Brito de Oliveira informou que 16 

recentemente participou de uma reunião sobre a Feira das Profissões, prevista inicialmente para ocorrer 17 

nos dias 1, 2 e 3 de setembro, mas, com os cortes de verbas, o período foi reduzido para os dias 1 e 3 18 

de setembro. Acrescentou que os campi fora de sede decidiram que não levariam seus alunos, devido 19 

à falta de recursos próprios e por entenderem que a realidade das outras cidades é diferente da realidade  20 

de Marabá. Finalizou dizendo que a organização enviará materiais de divulgação e algumas camisetas 21 

para os Institutos que poderão fazer uma programação, sem necessariamente ser nos dias programados 22 

pela sede. A Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga informou que muitos discentes do curso de 23 

Engenharia Florestal (bacharelado) não preencheram o formulário disponibilizado referente aos 24 

horários dos ônibus por considerarem que não atende a demanda do curso, e ainda pelo fato de um 25 

discente de um turno poder opinar no horário de outro turno diferente. A Profa. Dra. Aline Andrade 26 

Mourão informou que o evento “Semana da Biologia” está em fase de organização, que iniciará no dia 27 

1º de setembro e encerrará no dia 3 de setembro, dia do Biólogo. Informou que haverá uma reunião na 28 

próxima sexta-feira para fazer o fechamento da programação. Convidou os docentes a ofertarem 29 

oficinas e minicursos, já que a ideia é fazer a integração dos cursos, com alunos de outras instituições, 30 

de forma presencial. Finalizou dizendo que o tema será “Conhecer para Transformar: O papel do 31 
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professor Biólogo na sociedade”. O presidente informou que recebeu um e-mail da Secretaria de Meio 32 

Ambiente e Sustentabilidade do Pará- Semas/PA, solicitando a cessão do auditório do IEX para 33 

realização de um treinamento nos dias 11 e 12 de agosto. Com isso, colocou em apreciação o pedido, 34 

o qual foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. A Profa. Dra. Edna Santos de Souza lembrou-se 35 

da necessidade de verificar as questões relacionadas ao uso de máscaras e apresentação de 36 

comprovantes de vacinação. O presidente destacou que fará as orientações ao responsável. O presidente 37 

informou que a cerimônia de posse da Nova Direção do IEX para o quadriênio 2022-2026, ocorrerá no 38 

dia 12 de agosto, às 19h e que o Magnífico Reitor participará por videoconferência. Informou, ainda, 39 

que após a abertura do período      de inscrição para o curso de “Treinamento para formação de Brigada 40 

de Incêndio no Campus de São Félix do Xingu”, foi recebida a manifestação de 13 servidores, mas, 41 

são apenas 10 vagas. A Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira sugeriu esperar a definição da data para 42 

verificar se a maioria poderá participar e assim fazer os ajustes. O presidente sugeriu discutir essa 43 

questão em outro momento, ou por WhatsApp. 2. Proposições. A coordenadora do curso de Ciências 44 

Biológicas (licenciatura), Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, solicitou a inserção do ponto de pauta 45 

“Solicitação de cancelamento de matrícula em disciplina optativa”. Abriu-se para votação e aprovou-46 

se por unanimidade. A representante discente, Ellen Thaís Pereira de Castro, solicitou a inserção do 47 

ponto “Propostas dos discentes para o itinerário do ônibus”. Abriu-se para votação e aprovou-se por 48 

unanimidade. 3. Apreciação de ad referendum. O presidente fez a leitura da portaria ad referendum 49 

nº 099/2022 que aprova a execução do projeto de pesquisa intitulado "Nas bordas das letras: diálogos 50 

entre as literaturas negro-brasileira e indígena de autoria de mulheres", sob a coordenação da Profa. 51 

Dra. Mirian Cristina dos Santos, com a colaboração da Profa. Dra. Maria Aparecida Cruz de Oliveira, 52 

no período de 01/09/2022 a 01/09/2023, com alocação de carga horária de 10 horas. Abriu-se para 53 

votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência o presidente fez a leitura da portaria ad 54 

referendum nº 0100/2022 que aprova a execução do projeto de pesquisa intitulado "Levantamento de 55 

características referentes à polinização de espécies florestais de interesse econômico em áreas de 56 

agricultura familiar de São Félix do Xingu”, sob a coordenação do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio 57 

da Silva, no período de 01/08/2022 a 01/08/2024, com carga horária de 10h. Abriu-se para votação e 58 

aprovou-se por unanimidade. Por último, o presidente fez a leitura da portaria ad referendum nº 59 

0101/2022 que aprova a execução do projeto de pesquisa intitulado "Vocabulário bilíngue português x 60 

mebêngôkre de termos relacionados à etnobotânica Kayapó", sob a coordenação da Profa. Dra. Jane 61 

Guimarães Sousa, com a colaboração da Profa. Dra. Edna Santos de Souza, no período de 01/09/2022 62 
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a 31/08/2023, com alocação de carga horária de 10 horas. Abriu-se para votação e aprovou-se por 63 

unanimidade. 4. Calendário de Reuniões Ordinárias da Congregação do IEX referente ao segundo 64 

semestre de 2022. O secretário administrativo, Luiz Junior Leite Carvalho, explicou que a 65 

apresentação tardia de uma proposta de calendário de reuniões da Congregação do IEX referente ao 66 

segundo semestre de 2022, deve-se ao fato de que o calendário de reuniões do segundo semestre 2022 67 

dos Conselhos Superiores, que é considerado como base para elaboração do calendário da 68 

Congregação, ter sido disponibilizado apenas recentemente. O presidente destacou que a proposta é 69 

para que as reuniões passem a acontecer na terceira quinta-feira de cada mês. A Profa. Dra. Josiane 70 

Silva Costa Bruzinga informou que a FCA aprovou o calendário de reuniões dos cursos para acontecer 71 

nas quintas-feiras, para não coincidir com os da Congregação que acontecia nas sextas-feiras. Desse 72 

modo, tentou-se fazer a alteração da proposta de calendário na própria reunião, mas, deu choque com 73 

o calendário dos demais cursos. O encaminhamento foi pela retirada de pauta e que a nova Direção 74 

deve apresentar uma nova proposta que atenda a todos. 5. Validação de estágio probatório. O 75 

presidente apresentou o plano de trabalho e a ficha de avaliação referente ao primeiro ciclo do estágio 76 

probatório do Prof. Dr. Fabricio Assis Leal, SIAPE nº 1099363, correspondente ao período de 77 

30/07/2021 a 30/05/2022, com nota 10 e conceito Excelente. Destacou que a avaliação foi realizada 78 

pela Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias, na qualidade de Diretora do Instituto de Estudos do Xingu no 79 

referido período. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção por 80 

parte da Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira. Por último, o presidente apresentou o plano de trabalho 81 

e a ficha de avaliação do segundo ciclo do estágio probatório da Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos, 82 

SIAPE nº 3212096, correspondente ao período de 23/09/2021 a 23/07/2022, com nota 10 e conceito 83 

Excelente. Destacou que a avaliação foi realizada por ele, na qualidade de Diretor da Faculdade de 84 

Letras e Educação - FALED no referido período. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 85 

6. Apreciação da nova matriz curricular do Curso de Letras - Língua Portuguesa (licenciatura). 86 

A Profa. Dra. Luciana de Barros Ataide sintetizou que após a finalização do novo PPC do curso de 87 

Letras Língua Portuguesa (licenciatura), observou-se que cada período letivo havia entre seis a sete 88 

disciplinas, o que dificulta a oferta das mesmas, principalmente para o período noturno, já que a maioria 89 

dos discentes trabalham durante o dia. Com isso, realizou-se uma nova distribuição via NDE, excluindo 90 

algumas disciplinas de maneira que cada período letivo ficou com cinco disciplinas, exceto o segundo 91 

período que ficou com seis disciplinas, reduzindo, portanto, a carga horária total do período letivo, 92 

tornando mais exequível a oferta. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma 93 
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abstenção por parte do técnico Rafael dos Santos Carvalho. 7. Indicação de nova representação 94 

docente do Curso de Letras - Língua Portuguesa (licenciatura) na Congregação. A Profa. Dra. 95 

Luciana de Barros Ataide explicou que com a saída do Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, para estágio 96 

pós-doutoral a partir de 1º de agosto, e considerando que a Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos, 97 

tomará posse como Diretora-Adjunta, logo, passará a ocupar cadeira na Congregação, o colegiado do 98 

curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura) aprovou a Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias para 99 

representante docente titular, e como seu suplente o Prof. Me. Benedito de Sales Santos, junto à 100 

Congregação do IEX. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 8. Apreciação de projeto 101 

de extensão. O presidente apresentou o parecer emitido pela comissão do curso de Letras Língua 102 

Portuguesa (licenciatura), bem como o extrato de ata do colegiado que aprovou o referido parecer, 103 

favorável à execução do projeto de extensão intitulado “XINGU CHESS CLUBE: Criação de clube de 104 

xadrez e desenvolvimento de práticas esportivas e pedagógicas em São Félix do Xingu”, sob a 105 

coordenação do Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, e colaboração do técnico Ironil Quintiliano 106 

de Santana Júnior, no período de 20/07/2022 a 20/07/2023, com carga horária de 10h. Abriu-se para 107 

votação e aprovou-se por unanimidade. 9. Apreciação de relatório de projeto de monitoria. O 108 

presidente apresentou o relatório final, a ficha de avaliação com parecer favorável emitido pela 109 

comissão do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), bem como o extrato de ata do colegiado do 110 

curso, referente ao projeto de monitoria geral da disciplina de Bioquímica, realizado pelo 111 

discente/monitor Rodrigo Silva de Sousa, no período de 05/09/2021 a 05/12/2021, sob a orientação do 112 

Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência, 113 

o presidente apresentou o relatório parcial, a ficha de avaliação com parecer favorável emitido pela 114 

comissão do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), bem como o extrato de ata do colegiado do 115 

curso, referente ao projeto de monitoria de laboratório da disciplina de Desenvolvimento e 116 

Aprendizagem a ser realizado pela discente/monitora Juliana Mendes Martins de Assunção, de 117 

07/03/2022 a 10/04/2023, sob a orientação do Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior. Abriu-118 

se para votação e aprovou-se por unanimidade. 10. Apreciação de pedido de missão científica 119 

nacional. Interessado: Elver Luiz Mayer. O presidente apresentou o ad referendum nº 06/2022 120 

emitido pela coordenação do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), que aprovou o pedido de 121 

missão científica nacional, no período de 02/09/2022 a 21/09/2022 (vinte dias), do docente do curso 122 

de Ciências Biológicas (licenciatura), Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, para realizar trabalho de campo do 123 

projeto que coordena: “Contribuições ao estudo dos mamíferos do final do Quaternário aplicando 124 
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métodos arqueológicos de escavação”, aprovado pela portaria nº 0156/2020. Registra-se que o trabalho 125 

de campo ocorrerá em Aveiro-PA, e consistirá na prospecção de fósseis na Caverna Paraíso e 126 

imediações, bem como a realização de sondagens nos locais em que forem encontrados fósseis. A Prof. 127 

Dra. Danielly Brito de Oliveira lembrou que o Plano de Reposição de aulas junto aos discentes, Planos 128 

de ensino das disciplinas, confirmação de compra de passagem e a portaria do projeto, estão anexos ao 129 

referido ad referendum. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 11. Apreciação da 130 

Coordenação do Laboratório de Práticas Pedagógicas e Extensionistas- LAPRAPE. O presidente 131 

informou que realizou a abertura do período de inscrição para coordenação do Laboratório de Práticas 132 

Pedagógicas e Extensionistas- LAPRAPE, de natureza ensino, considerando a recente saída do Prof. 133 

Dr. Edson de Freitas Gomes para estágio pós-doutoral. Destacou que recebeu uma única inscrição por 134 

parte da Profa. Dra. Luciana de Barros Ataide, que contextualizou o seu pedido. O presidente informa 135 

que o início da coordenação se dará a partir daquele momento, com alocação de carga horária de 10h. 136 

Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. 137 

Luciana de Barros Ataide. 12. Troca de coordenação de projeto de ensino e extensão. O presidente 138 

apresentou o ad referendum nº 09/2022- Direção Pro Tempore da Faculdade de Letras e Educação-139 

FALED que aprovou a troca de coordenação do projeto de ensino “Ensino de Gramática na Educação 140 

Graduação”. O referido projeto que estava sob coordenação do Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, 141 

afastado para estágio pós-doutoral, passa a ser coordenado pela Profa. Dra. Jane Guimarães Sousa, no 142 

período de 01/08/2022 a 30/04/2023, com carga horária de 10 horas. Abriu-se para votação e aprovou-143 

se por unanimidade. Em sequência, o presidente apresentou o ad referendum nº 10/2022- Direção Pro 144 

Tempore da Faculdade de Letras e Educação-FALED que aprovou a troca de coordenação do projeto 145 

de extensão “Ensino de Gramática na Educação Básica”. O referido projeto que estava sob coordenação 146 

do Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, passa a ser coordenado pela professora Dra. Jane Guimarães 147 

Sousa, no período de 01/08/2022 a 31/12/2022, com carga horária de 10 horas. Abriu-se para votação 148 

e aprovou-se por unanimidade. 13. Oferta do Curso de Medicina Veterinária: Contrapartida e 149 

colaboração do IEX. O presidente informou que o Prof. Pedro Quevedo do IETU, esteve recentemente 150 

no campus para ouvir as demandas referentes à oferta do curso de Medicina Veterinária nas 151 

dependências do Instituto. Após as discussões, constatou-se que não foi registrado em Congregação se 152 

o Instituto tem interesse em receber o curso. Com isso, o presidente fez a seguinte indagação: 153 

Conselheiros favoráveis à oferta do curso de Medicina Veterinária pelo IETU nas dependências do 154 

IEX, manifestem-se levantando as mãos. Aprovou-se por unanimidade. Logo após, o entendimento foi 155 
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que deverá ser formado um Grupo de Trabalho - GT para elaboração de propostas das demandas do 156 

IEX para o curso de Medicina Veterinária, a ser presidido pelo técnico Rafael dos Santos Carvalho, em 157 

conjunto com a Comissão de Elaboração do PDU, Coordenadores de Curso e Coordenadores de 158 

Laboratórios, com prazo de 10/08/2022 a 26/08/2022, para formalizar o documento junto ao Prof. Dr. 159 

Pedro Quevedo. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 14. Solicitação de 160 

cancelamento de matrícula em disciplina optativa. A coordenadora do curso de Ciências Biológicas 161 

(licenciatura), Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira justificou que o pedido se faz necessário devido 162 

ter ocorrido inconsistências na contabilização de carga horária no histórico dos discentes da turma de 163 

2019, referente à carga horária de disciplinas optativas, as quais foram sanadas após o período de 164 

ajustes previsto no calendário acadêmico. Com isso, se faz necessário levar ao CONSEPE o pedido de 165 

cancelamento de matrículas dos discentes a saber: Andressa de Ananias Franco - LBIO04175 166 

PALEOECOLOGIA - 51h; Gleciane da Silva Santana - LBIO04174 OSTEOLOGIA E O 167 

REGISTRO FOSSILÍFERO - 51h; Jackson dos Santos Silva - LBIO04175 PALEOECOLOGIA - 168 

51h; Layse de Cássia da Silva Barros - LBIO04175 PALEOECOLOGIA - 51h; Maicky Pereira 169 

Batista - LBIO04175 PALEOECOLOGIA - 51h; Marcos Antônio da Silva Viana - LBIO04175 170 

PALEOECOLOGIA - 51h; Sabrini Evilyn Valentim de Sá - LBIO04175 PALEOECOLOGIA - 51h 171 

e Valeria Lerisa de Azevedo Souza - LBIO04175 PALEOECOLOGIA -51h. Abriu-se para votação 172 

e aprovou-se por unanimidade. 15. Proposta dos Discentes para o itinerário do ônibus. A 173 

representante discente, Ellen Thaís Pereira de Castro, informou que foi realizada uma reunião com a 174 

maioria dos representantes de turmas onde chegou ao consenso de um horário que fosse acessível para 175 

todos, abrangendo assim a carga horária de todos os cursos. Em seguida, colocou as principais 176 

dificuldades relatadas pelos discentes referente ao atual horário, sobretudo por parte das mães que 177 

precisam deixar filhos na creche pela manhã. A discente Erllenkeley Angelo Ribeiro reiterou as 178 

informações e repassou alguns questionamentos das turmas. O presidente apresentou o quadro enviado 179 

pelos discentes, com a previsão para vigorar a partir de 16/08/2022. Abriu-se para votação e aprovou-180 

se por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da reunião registrou e agradeceu a 181 

gentileza de todos para com ele durante o período em que ficou na Direção Pro Tempore do IEX, na 182 

qualidade de Decano. Em seguida agradeceu comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, 183 

e, às onze horas e quarenta e nove minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada 184 

a presente Ata, que, após aprovada, vai assinada eletronicamente pelo Presidente da reunião e demais 185 

congregados presentes. 186 
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