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Ata da Nona Reunião Ordinária da Congregação 1 

do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício do 2 

ano de dois mil e vinte e dois. 3 

No quarto dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quarenta minutos, na Sala 4 

de Aula nº 1, reuniu-se, sob a Presidência do Diretor - Geral, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, a 5 

Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, com a presença dos representantes docentes: Profa. 6 

Dra. Aline Andrade Mourão (Representante suplente da coordenação do curso de Ciências Biológicas 7 

licenciatura), Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa (Diretor Pro Tempore da Faculdade de Letras 8 

e Educação), Profa. Dra. Edna Santos de Souza (Representante titular junto ao Consepe e Consun), 9 

Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias (Representante titular do curso de Letras Língua Portuguesa 10 

licenciatura), Prof. Dr. Elver Luiz Mayer (Representante titular do curso de Ciências Biológicas 11 

licenciatura), Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa (Coordenadora do Curso de Especialização lato 12 

sensu em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade), Profa. Dra. Josiane Silva Costa 13 

Bruzinga (Diretora da Faculdade de Ciências Agrárias) e Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior 14 

(Representante suplente do curso de Especialização lato sensu em Meio Ambiente, Saúde Ambiental 15 

e Sustentabilidade). Dos representantes técnico-administrativos: Ironil Quintiliano de Santana Júnior 16 

(Representante suplente da Coordenadoria Administrativa), Luiz Junior Leite Carvalho, que 17 

secretariou a reunião, e Rafael dos Santos Carvalho (Representante titular da Coordenadoria de 18 

Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos). Das representantes discentes: Ellen Thaís Pereira de Castro e 19 

Jesliane Freitas de Souza. Conselheiro(a) que apresentou justificativa de ausência por escrito: Prof. Dr. 20 

Antonio Henrique Cordeiro Ramalho, (Representante titular do curso de Especialização lato sensu em 21 

Meio Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade), por estar participando como palestrante na 22 

Semana da Engenharia Florestal; Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, (Coordenadora do curso de 23 

Ciências Biológicas (licenciatura), folga eleitoral das eleições gerais 2022; Prof. Dr. Érick Martins 24 

Nieri (Representante titular do curso de Engenharia Florestal (bacharelado); por estar aplicando as 25 

verificações avaliativas de recuperação do período 2022.2, em Canaã dos Carajás, além de questões 26 

administrativas de execução da II Semana Acadêmica de Engenharia Florestal; Liliane Rocha Almeida 27 

Costa (Coordenadora Administrativa), devido a necessidade de verificação de demandas urgentes após 28 

o retorno das férias; Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos (Vice-Presidente), por estar em período de 29 

férias; Profa. Dra. Rosangela Dala Possa, (Representante suplente do curso de Engenharia Florestal 30 

(bacharelado); para estar aplicando as verificações avaliativas de recuperação do período, em 31 
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Tailândia-PA, além de questões administrativas de execução da II Semana Acadêmica de Engenharia 32 

Florestal. 1. Informes. A Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa, Coordenadora do Laboratório de 33 

Informática, relatou que têm ocorrido alguns problemas no laboratório devido à falta de cumprimento 34 

do regimento, uma vez que alguns dos professores que reservam o espaço estão deixando os alunos 35 

sozinhos no laboratório, o que não é permitido segundo o regimento. Outra irregularidade apontada 36 

pela Coordenadora foi a ocorrência de lanches e refeições no laboratório, que também é proibido. Por 37 

fim, solicitou a ajuda dos professores no sentido de observar e cumprir o regimento. O Chefe do 38 

Departamento de Administração de Materiais, Ironil Quintiliano de Santana Júnior, destacou que as 39 

CPUs dos computadores do laboratório são pequenas, e que no último levantamento foi detectada, a 40 

falta de duas unidades de um total de quarenta que existiam inicialmente. Disse que por duas vezes 41 

recebeu informações por parte dos vigilantes de que professores deixaram os alunos desacompanhados 42 

e que caso se repita, em cumprimento ao regimento, o aluno será convidado a se retirar do laboratório. 43 

Acrescentou que está ocorrendo problemas com vazamento de água da chuva em algumas partes do 44 

teto do prédio do Instituto, sobretudo no auditório, que está sendo o mais prejudicado e ao mesmo 45 

tempo que tem sido reservado com muita frequência ultimamente. Acrescentou que a Sinfra está ciente 46 

dos problemas, mas alega não ter recurso no momento para realizar a correção uma vez que a solução 47 

será refazer todo o telhado. Por último, lembrou que o veículo oficial está com os pneus em estado 48 

crítico e sugere que essa questão tenha prioridade no caso de surgimento de recursos financeiros. O 49 

presidente complementou dizendo que será necessário um controle mais rigoroso para acesso aos locais 50 

que tenham mais equipamentos. Informou que recentemente confirmou com o Prof. Pedro Quevedo 51 

que o curso de Medicina Veterinária iniciará no dia 08/11/2022 e irá até o dia 10/02/2023, sobrepondo 52 

uma parte do período regular, e as aulas a princípio ocorrerão no auditório do IEX, exceto a disciplina 53 

de Anatomia, pois haverá a necessidade de aulas práticas com a manipulação de peças anatômicas de 54 

animais. Em seguida, relembrou que referente ao recurso de emenda de bancada, o Instituto cedeu uma 55 

parte para a Reitoria para compra de um switch de internet, e com a outra parte maior foi realizada a 56 

compra de equipamentos dos quais foram fracassados, e após contato com a Reitoria esse valor dos 57 

itens fracassados foi devolvido para o IEX, além de outro montante que sobrou da parte destinada à 58 

compra do equipamento switch, totalizando aproximadamente oitenta mil reais. A partir disso, foi feita 59 

adesão de ata para comprar os equipamentos fracassados, não sendo possível comprar apenas a suta 60 

mecânica e a capela de fluxo. Com o restante foi realizada a compra de mobiliários, após essas compras 61 

sobrou aproximadamente dezenove mil reais que estão reservados para a compra de computadores, que 62 
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dependem de licitação e no caso de insucesso o recurso retorna para a União. O Coordenador Técnico 63 

Pedagógico, Rafael dos Santos Carvalho, relatou que ao analisar o calendário acadêmico, constatou 64 

que o período de matrícula de 2022.4, inicia-se no dia 05/11/2022, antes do período de lançamento de 65 

conceito do período de 2022.2, que implica na matrícula dos discentes. Orientou aos coordenadores de 66 

curso e professores para que finalizem a consolidação de conceitos o mais rápido possível para permitir 67 

que os alunos consigam fazer a matrícula. Por último, o presidente informou que a Direção do IEX está 68 

pensando em implementar reuniões no formato híbrido para atender os professores que estiverem a 69 

trabalho fora do município, a exemplo dos docentes que trabalham com as turmas de contrato. A Profa. 70 

Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga falou sobre a importância de criar uma comissão para fazer o 71 

regimento de pesquisa do IEX, visto que, o que foi elaborado foi revogado. 2. Proposições. O 72 

presidente propôs a retirada do ponto de pauta de ordem três “Instituição de comissão de avaliação de 73 

progressão por desempenho acadêmico”, visto que foi constatado alguns erros nos documentos 74 

enviados pela servidora, o qual foi devolvido para correção e ela não retornou em tempo hábil para 75 

indicação da comissão pela Direção Geral para apreciação nesta reunião. Abriu-se para votação e 76 

aprovou-se por unanimidade. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, Diretor Pro Tempore da 77 

Faculdade de Letras e Educação, propôs a inserção do ponto “Formação da Comissão Eleitoral da 78 

FALED”. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 3. Apreciação de pedidos para 79 

missão científica. O presidente fez a leitura do pedido de afastamento para missão científica, no 80 

período de 01/12/2022 a 20/12/2022, do Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha, bem como dos documentos 81 

que comprovam a aprovação no colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 82 

(licenciatura), para realizar uma visita a Universidade Federal Rural da Amazônia, campus de 83 

Capanema para participar no desenvolvimento e análise de banco de dados genômicos, com ênfase na 84 

filogenômica de Elasmobrânquios do gênero Carcharhinus, trabalho este, que faz parte do projeto que 85 

ele atua como colaborador. Abriu-se para votação e aprovou-se por treze votos favoráveis e uma 86 

abstenção por parte da Profa. Dra. Edna Santos de Souza. Na sequência, o presidente fez a leitura do 87 

pedido de afastamento para missão científica do Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior, 88 

bem como dos documentos que comprovam a aprovação no colegiado curso de Ciências Biológicas 89 

(licenciatura), para fazer uma visita ao Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável 90 

(ITV-DS), em Belém, entre os dias 05/12/2022 a 23/12/2022, com o intuito de dar continuidade a 91 

parceria com focos nas vespas da Floresta Nacional (FLONA) de Carajás dentro do escopo do projeto 92 

Capital Natural, onde fará a identificação de cerca de 200 exemplares de vespas coletadas na referida 93 
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floresta para a definição e início da análise dos dados coletados e identificados até o momento e a 94 

descrição de uma espécie nova dentro do gênero Protopolybia Ducke, que resultará em publicação 95 

futura. O presidente explicou que o professor encaminhou um outro pedido de atividades científicas na 96 

Coordenação de Zoologia do Museu Paraense Emílio Goeldi (COZO/MPEG), entre dias os 05/12/2022 97 

e 16/12/2022, compreendido entre o primeiro período solicitado, as quais são inerentes aos projetos de 98 

pesquisa “Estudo taxonômico de espécies do grupo de Polybia (Myrapetra) occidentalis (Olivier 1791) 99 

com morfologia diversa daquela da espécie de referência (Hymenoptera: Vespidae)” e “Estudo 100 

taxonômico das vespas sociais do subgênero Alpha de Saussure, de Polybia Lepeletier (Hymenoptera, 101 

Vespidae, Polistinae)” realizados no âmbito do Programa de Pós Graduação em Biodiversidade e 102 

Evolução do Museu Goeldi e Programa de Pós-graduação em Zoologia UFPA/ MPEG. Abriu-se para 103 

votação e aprovou-se por treze votos favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Edna Santos 104 

de Souza. Em continuidade, o presidente apresentou o pedido de afastamento para missão científica, 105 

entre 08/11/2022 e 12/11/2022, da Profa. Dra. Rosangela Dala Possa, bem como dos documentos, que 106 

comprovam a aprovação no colegiado do curso de Engenharia Florestal (bacharelado) para participar 107 

do II CIQUI (Segundo Congresso Integrado de Química) no município de Marabá-PA. Abriu-se para 108 

votação e aprovou-se por unanimidade. Logo após, o presidente fez a leitura do pedido de afastamento 109 

para missão científica, entre os dias 08/11/2022 e 11/11/2022 do Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva, 110 

bem como dos documentos que comprovam a aprovação no curso de Engenharia Florestal 111 

(bacharelado), em função do convite recebido do Instituto de Estudos do Desenvolvimento Agrário e 112 

Regional (IEDAR) da UNIFESSPA, em parceria com o ICMBIO e o IDEFLOR-Bio para participar do 113 

workshop “Diálogos sobre produção, beneficiamento e comercialização do cacau no sudeste paraense: 114 

potencialidades e desafios para a diversificação produtiva da agricultura familiar”, em Marabá-PA. 115 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Por último, o presidente fez a leitura do pedido 116 

de afastamento para missão científica, no período de 26/12/2022 a 09/01/2023, do Prof. Dr. Yonny 117 

Martinez Lopez, bem como dos documentos que comprovam a aprovação no colegiado do curso de 118 

Engenharia Florestal (bacharelado), para coleta de dados do processo tecnológico e manufaturas dos 119 

painéis e dos ensaios biológicos do projeto “Uso de extratos naturais com potencialidades no 120 

tratamento de madeira de Pinus elliottii para melhorar as propriedades biológicas e tecnológicas de 121 

painéis reconstituídos. correspondente à chamada CNPq 25/2021 - Pesquisador Visitante - PV 1, em 122 

Jerônimo Monteiro- ES. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A Profa. Dra. Edna 123 

Santos de Souza perguntou sobre qual será o posicionamento do Instituto para pedidos de missão 124 
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científica, principalmente para os que ocorrem durante o período letivo, uma vez que os conselheiros 125 

não têm informações sobre reposição de aulas. O presidente informou que há uma divergência de 126 

informações entre o Instituto e a Progep, visto que mesmo ao se afastar das atividades no instituto, o 127 

docente permanece ativo na referida pró-reitoria. Disse que a Direção está levantando todas as 128 

informações, que recebeu algumas normativas, mas que estas não foram compreendidas após a leitura. 129 

Acrescentou que a Direção fez alguns questionamentos à PROGEP sobre a viabilidade dessas 130 

normativas, contudo, a servidora não soube responder. Finalizou dizendo que os trâmites permanecerão 131 

como têm sido adotados, até que se tenha uma resposta definitiva sobre o procedimento correto que 132 

será trazido para a Congregação. 4. Apreciação de projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão. O 133 

presidente apresentou a proposta do projeto de ensino intitulado “O Clube de Ciências de São Félix do 134 

Xingu: um espaço investigativo de ensino nos anos finais do Ensino Fundamental’’, aprovado no 135 

colegiado do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), sob coordenação dos docentes Dra. Antonia 136 

Ediele de Freitas Coelho e Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior, a ser executado no período de 137 

01/11/2022 a 30/11/2024, com carga horária de 10h e colaboração da Profa. Dra. Aline Andrade 138 

Mourão e da Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, com carga horária de 5h. Em sequência, após o 139 

Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior fazer uma contextualização sobre o projeto, abriu-se 140 

para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e três abstenções por parte da Profa. Dra. Aline 141 

Andrade Mourão, do Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior e do técnico Rafael dos Santos 142 

Carvalho. Em seguida, o presidente apresentou a proposta do projeto de pesquisa, intitulada 143 

“Participação do sódio na dieta nos processos inflamatórios centrais e incidência de hipertensão 144 

arterial: um estudo translacional”, aprovado no colegiado do curso de Ciências Biológicas 145 

(licenciatura), sob a coordenação da Profa. Dra. Aline Andrade Mourão, a ser desenvolvido no período 146 

de 01/11/2022 a 30/11/2024, com carga horária de 10h, e colaboração interna da Profa. Dra. Danielly 147 

Brito de Oliveira, da Me. Kely Cristina Piedade Martins, Técnica de Laboratório IEX, com alocação 148 

de carga horária de 5h. Das discentes do IEX: Ellen Thaís Pereira de Castro - Graduanda do Curso de 149 

Ciências Biológicas e Técnica de Enfermagem, Erllenkeley Angelo Ribeiro – Graduanda do Curso de 150 

Ciências Biológicas, Jesliane Freitas de Souza – Graduanda do Curso de Ciências Biológicas, Lueila 151 

Flávia Miranda de Jesus - Graduanda do Curso de Ciências Biológicas e Técnica de Enfermagem. Dos 152 

colaboradores externos: UFG: Profa. Dra. Angela Adamski da Silva Reis, Prof. Dr. Rodrigo da Silva 153 

Santos, Prof. Dr. Gustavo Rodrigues Pedrino. Da Unesp: Profa. Dra. Débora Simões de Almeida 154 

Colombari, Jéssica Matheus Sá – Doutoranda em Fisiologia, Maria Carolina Di Palma – Graduanda 155 
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em Ciências Farmacêuticas. Em sequência, após a Profa. Dra. Aline Andrade Mourão fazer uma 156 

contextualização sobre o projeto, abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e três 157 

abstenções por parte das interessadas Profa. Dra. Aline Andrade Mourão, e das discentes: Ellen Thaís 158 

Pereira de Castro e Jesliane Freitas de Souza. Por último, o presidente apresentou a proposta de projeto 159 

de extensão intitulado “Metodologia da pesquisa: teorias, métodos e elaboração dos trabalhos 160 

científicos'', sob a coordenação dos docentes Dra. Antonia Ediele de Freitas Coelho e Dr. Waldemar 161 

Borges de Oliveira Júnior, a ser executado no período, de 01/01/2023 a 31/12/2024, com carga horária 162 

de 10h e colaboração: da Profa. Dra. Aline Andrade Mourão, da Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, 163 

do Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha, do Prof. Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Júnior, da 164 

Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa e do Prof. Joelson Moreno Brito de Moura, com alocação de 5 165 

horas. Em sequência, após o Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior fazer uma contextualização 166 

sobre o projeto, abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e quatro abstenções por 167 

parte dos interessados, Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior, Profa. Dra. Aline Andrade 168 

Mourão e Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa. 5. Inclusão e exclusão de membros e alteração de 169 

coordenador de programa de extensão “Sob sombra, flores e poesia: verdejando o IEX". O 170 

presidente lembrou que a coordenadora do referido projeto, Profa. Dra. Natália Hilgert de Souza 171 

Carnevali foi recentemente removida para Marabá, com isso, ela solicita a inclusão do Prof. Dr. Joelson 172 

Moreno Brito de Moura no projeto e propõe que ele assuma a coordenação do mesmo, a partir de 173 

01/12/2022, com carga horária de 10h e que ela passe a atuar como colaboradora, solicitou também, a 174 

exclusão da relação de colaboradores a Profa. Dra. Fernanda Rodrigues de Miranda pelo motivo desta 175 

não fazer mais parte do corpo docente do IEX. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 176 

6. Alteração de membros da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão do Curso de Licenciatura 177 

em Ciências Biológicas. O presidente apresentou ata do colegiado do curso de Ciências Biológicas 178 

(licenciatura) que aprova a saída da Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira e da Profa. Dra. Natália 179 

Hilgert de Souza Carnevali da suplência da Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão curso de Ciências 180 

Biológicas (licenciatura) e o ingresso da Profa. Dra. Aline Andrade Mourão e do Prof. Dr. Waldemar 181 

Borges de Oliveira Júnior como suplente dos titulares Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior 182 

e Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha. Abriu-se para votação e aprovou-se por doze votos favoráveis e 183 

duas abstenções por parte dos interessados Profa. Dra. Aline Andrade Mourão e Prof. Dr. Waldemar 184 

Borges de Oliveira Júnior. 7. Formação da Comissão Eleitoral FALED. O Prof. Dr. Carlos Augusto 185 

Carneiro Costa contextualizou que o colegiado de curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura) 186 
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aprovou a composição da comissão que conduzirá o processo eleitoral para a escolha da direção da 187 

FALED, conforme a seguir: representantes docentes: Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero 188 

(titular) e Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias (suplente); representantes técnico-administrativos: Dhionata 189 

Sabino da Silva (titular) e Rafael dos Santos Carvalho (suplente) e representantes discentes Rutineia 190 

do Socorro Feitosa Torres (titular) e Anna Beatriz Moura Duarte (suplente). Abriu-se para votação e 191 

aprovou-se por doze votos favoráveis e duas abstenções por parte da Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias 192 

e do Prof. Dr. Elver Luiz Mayer. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da reunião agradeceu o 193 

comparecimento de todos os congregados, e, às dez horas e trinta e nove minutos, deu por encerrada a 194 

sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que, após aprovada, vai assinada digitalmente 195 

pelo Presidente da reunião e pelos demais congregados presentes. 196 

Luiz Paulo de Sousa Correia ______________________________________________________ 197 

Aline Andrade Mourão___________________________________________________________ 198 

Carlos Augusto Carneiro Costa______________________________________________________ 199 

Elaine Ferreira Dias   _____________________________________________________________ 200 

Edna Santos de Souza _____________________________________________________________ 201 

Elver Luiz Mayer ________________________________________________________________ 202 

Gabriela Paranhos Barbosa__________________________________________________________ 203 

Josiane Silva Costa Bruzinga ________________________________________________________ 204 

Waldemar Borges de Oliveira Júnior___________________________________________________ 205 

Ironil Quintiliano de Santana Júnior___________________________________________________ 206 

Luiz Junior Leite Carvalho __________________________________________________________ 207 

Rafael dos Santos Carvalho  ________________________________________________________ 208 

Ellen Thaís Pereira de Castro ________________________________________________________ 209 

Jesliane Freitas de Souza___________________________________________________________ 210 
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