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Ata da Sétima 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 décimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas e trinta e nove minutos, 4 

na Sala de Aula nº 1, reuniu-se, sob a Presidência do Diretor - Geral, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa 5 
Correia, a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, com a presença da Vice - Presidente, Profa. 6 

Dra. Mirian Cristina dos Santos, dos representantes docentes: Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa 7 
(Diretor Pro Tempore da Faculdade de Letras e Educação), Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira 8 

(Coordenadora do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), Profa. Dra. Edna Santos de Souza 9 
(Representante docente junto ao Consepe e Consun), Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias (Representante 10 

Docente do curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura), Prof. Dr. Érick Martins Nieri 11 
(Representante docente do curso de Engenharia Florestal (bacharelado), Profa. Dra. Gabriela Paranhos 12 

Barbosa (Coordenadora do Curso de Especialização lato sensu em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e 13 
Sustentabilidade), Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga (Diretora da Faculdade de Ciências 14 

Agrárias). Dos representantes técnico-administrativos: Liliane Rocha Almeida Costa (Coordenadora 15 
Administrativa), Luiz Junior Leite Carvalho, que secretariou a reunião e Rafael dos Santos Carvalho 16 

(Coordenador de Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos). Da representante discente Jesliane Freitas de 17 
Souza. Participaram na condição de ouvintes: Profa. Dra. Aline Andrade Mourão, Profa. Dra. Antonia 18 

Ediele Freitas Coelho, Prof. Dr. Antônio Henrique Cordeiro Ramalho, Prof. Dr. Joelson Moreno Brito 19 
de Moura, Profa. Dra. Natália Hilgert de Souza Carnevali e Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira 20 

Júnior. Conselheiro (a) que apresentou justificativa de ausência por escrito: Prof. Dr. Elver Luiz Mayer 21 
(Representante Docente do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), por estar em trabalho de campo. 22 

O presidente registrou que o referido professor não tem suplente no momento. Conselheiro (a) que não 23 
apresentou justificativa de ausência por escrito: Ellen Thaís Pereira de Castro (Representante discente). 24 

O presidente registrou que a referida discente não tem suplente no momento. 1. Informes. A Profa. Dra. 25 
Danielly Brito de Oliveira, coordenadora do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), registrou que a 26 

visita do MEC para avaliação do curso encerrou no dia de ontem. Agradeceu a direção do Instituto, as 27 
Coordenações de laboratório, e aos demais que contribuíram para que o processo ocorresse de forma 28 

positiva. O técnico Rafael dos Santos Carvalho, Coordenador de Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos, 29 
lembrou que no dia 8 de agosto enviou um e-mail para as coordenações de curso com o PIT referente ao 30 

1º semestre de 2022 (1º e 2° período de 2022) dos docentes para avaliação, e que chegou o momento de 31 
fazer o ajuste das inconsistências no SISPLAD. Acrescentou que, caso o docente julgue necessário, pode 32 

enviar o pedido de ajuste por e-mail até o dia 20 de setembro, pois no dia seguinte elaborará e enviará 33 
um relatório com os ajustes para a Proeg. A Profa. Dra. Aline Andrade Mourão registrou que recebeu 34 

por parte da servidora terceirizada, Senhora Jéssica, uma reclamação a respeito da utilização do 35 
Laboratório de Práticas Pedagógicas e Extensionistas- Laprape, na ocasião a servidora relatou que alguns 36 

alunos não devolvem a chave e estão deixando o laboratório aberto e sequer avisam que saíram do local. 37 
O presidente ressaltou que já conversou com a servidora sobre essa questão e que vai conversar com os 38 

alunos para orientá-los da necessidade de devolução da chave e de avisar quando repassar a mesma para 39 
outro colega. Em sequência, referente ao processo de adesão de ata de registro de preços, o presidente 40 

informou que o Instituto obteve sucesso na compra de alguns equipamentos e que apenas dois ficaram 41 
de fora. Acrescentou que a Administração Superior fez a devolução de uma parte do recurso que sobrou 42 

do montante destinado pelo Instituto para compra do switch, o qual foi utilizado na compra de 43 
equipamentos listados como necessidade pelo Instituto. Disse que assim que for possível apresentará 44 

uma relação dos itens selecionados para a compra. 2. Proposições. A Profa. Dra. Danielly Brito de 45 
Oliveira, coordenadora do curso de Ciências Biológicas (licenciatura), solicitou a inserção do ponto 46 
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“Inclusão de novos docentes no NDE e Colegiado do curso de Ciências Biológicas (licenciatura)”. 47 
Abriu-se para votação e aprovou-se por doze votos favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. 48 

Danielly Brito de Oliveira. 3. Validação de avaliação do estágio probatório. O presidente leu a ficha 49 
referente à avaliação do terceiro ciclo do estágio probatório do servidor docente Érick Martins Nieri, 50 

Siape nº 3159737, com nota 10 e conceito Excelente. Destacou que o servidor foi aprovado no estágio 51 
probatório. Acrescentou que o servidor foi avaliado por uma comissão composta pela Profa. Dra. Elaine 52 

Ferreira Dias, como presidente, pelo Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero e pelo Prof. Dr. Wallace 53 
Beiroz Imbrosio da Silva. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis, uma abstenção 54 

por parte do interessado e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias. Em sequência o 55 
presidente leu a ficha de avaliação referente ao segundo ciclo do estágio probatório do servidor Dhionata 56 

Sabino da Silva, Siape nº 3212116 com nota 10 e conceito Excelente. Destacou que o servidor foi 57 
avaliado pela Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias que esteve na qualidade de sua chefia imediata durante a 58 

maior parte do período do ciclo avaliativo. Abriu-se para votação e aprovou-se por doze votos favoráveis 59 
e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias. 4. Apreciação de pedido de missão 60 

científica internacional. Interessada: Maria Aparecida Cruz de Oliveira. O presidente apresentou o 61 
pedido para afastamento de missão científica internacional feito pela Profa. Dra. Maria Aparecida Cruz 62 

de Oliveira, entre 25/11/2022 e 06/12/2022, considerando o tempo necessário para deslocamento, 63 
aprovado pelo colegiado do curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura) para participar do “VIII 64 

Colóquio internacional sobre literatura brasileira contemporânea: imaginar o futuro” que ocorrerá entre 65 
os dias 29/11/2022 e 02/12/2022, na Universidad Nacional de San Martin, em Buenos Aires, Argentina, 66 

ocasião que a mesma apresentará o seu trabalho intitulado “Carolina narrando o Brasil, passado, presente 67 
e futuro”. O presidente registrou que o Instituto não arcará com a viagem. Abriu-se para votação e 68 

aprovou-se por unanimidade. 5. Apreciação de indicação de novos representantes junto a 69 
Congregação. O presidente lembrou que a Congregação está passando por uma fase de reorganização. 70 

Em sequência apresentou as sugestões de alteração e inclusões a saber: O Prof. Me. Benedito de Sales 71 
Santos deixará a suplência da representação docente do curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura) 72 

e passará a ocupar a representação suplente da Direção da Faculdade de Letras e Educação, que tem 73 
como titular o Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa. A Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos 74 

informou que a indicação se deu pelo Prof. Me. Benedito de Sales Santos ser o segundo decano do curso 75 
e não na condição de Vice-Diretor da Faculdade de Letras e Educação. Abriu-se para votação e aprovou-76 

se por unanimidade. O Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero passa a ocupar a suplência da 77 
representação docente do curso de Letras Língua Portuguesa (licenciatura), que tem como titular a Profa. 78 

Dra. Elaine Ferreira Dias. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. O Prof. Dr. Joelson 79 
Moreno Brito de Moura passa a ocupar a suplência da representação docente do curso de Ciências 80 

Biológicas (licenciatura), que tem como titular o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer. Abriu-se para votação e 81 
aprovou-se por unanimidade. Em seguida o presidente informou que a discente Caroline Lopes 82 

Rodrigues, atual suplente da discente Ellen Thaís Pereira de Castro, solicitou desligamento em virtude 83 
de estar em fase de finalização do curso, com isso, para o seu lugar entrará a discente Iana Vitória 84 

Oliveira da Silva. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em seguida, o presidente 85 
lembrou que a atual representante discente Jesliane Freitas de Souza está sem suplente, com isso, a 86 

discente Juliana Soares de Brito passará a ser a sua suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por 87 
unanimidade. Por último, o presidente informou que a representação docente (titular e suplente) do Curso 88 

de Especialização lato sensu em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade, estavam vagos, 89 
mas, que o Prof. Dr. Antonio Henrique Cordeiro Ramalho ocupará a titularidade e o Prof. Dr. Waldemar 90 

Borges de Oliveira Júnior será o seu suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 6. 91 
Apreciação de pedido de remoção. Interessada: Natália Hilgert de Souza Carnevali. O presidente 92 

Junior
Realce

Junior
Realce
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informou que recentemente ocorreu uma vacância por aposentadoria de um docente do curso de 93 
Agronomia da Faculdade de Ciências Agrárias de Marabá- FCAM do IEDAR, referente ao código de 94 

vaga 0250493 que será direcionado ao IEX, no caso de aprovação da remoção da professora. 95 
Acrescentou que a Profa. Dra. Natália Hilgert de Souza Carnevali manifestou interesse em ser removida 96 

para a referida faculdade após ter o seu perfil aprovado pelo conselho. Acrescentou, ainda, que a Profa. 97 
Dra. Natália Hilgert de Souza Carnevali apresentou o seu pedido de remoção no colegiado do curso de 98 

Ciências Biológicas (licenciatura), o qual foi aprovado recentemente. A Profa. Dra. Natália Hilgert de 99 
Souza Carnevali disse que considera ter contribuído bastante com o Instituto desde a sua chegada há 100 

quatro anos. Informou que seu pedido de remoção se dá por motivação profissional, já que sua pós-101 
graduação é na área de Agronomia, e por motivação pessoal, pois lhe permitirá ficar mais próximo de 102 

seus familiares. Acrescentou que continuará contribuindo com o curso, mantendo as orientações de 103 
projetos e de TCC e as disciplinas do próximo período letivo, até o preenchimento da vaga por outro 104 

docente, que poderá ser via concurso ou através de outra possibilidade que será estudada pelo curso. Em 105 
seguida, o presidente colocou em votação o pedido de remoção condicionado à liberação de código de 106 

vaga livre para o IEX. Aprovou-se por doze votos favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. 107 
Edna Santos de Souza. Logo após, o presidente, a Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias, a Profa. Dra. Josiane 108 

Silva Costa Bruzinga, a técnica Liliane Rocha Almeida Costa, a Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, 109 
a Profa. Dra. Aline Andrade Mourão e o Prof. Dr. Érick Martins Nieri registraram seus agradecimentos 110 

à professora, desejaram muito sucesso, destacando algumas de suas muitas qualidades, esforço, 111 
comprometimento, companheirismo, dedicação e organização. 7. Criação do Laboratório de Viveiros 112 

de Produção de Mudas. O presidente informou que essa demanda surgiu na Faculdade de Ciências 113 
Agrárias- FCA, onde foi discutida a necessidade de criação de um laboratório ligado ao atual viveiro de 114 

mudas do Instituto. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri acrescentou que em conversa com a Profa. Dra. 115 
Natália Hilgert de Souza Carnevali foi visto que se faz necessária a criação de um laboratório para assim 116 

definir melhor sua estruturação e definição de uma coordenação. Após as discussões, definiu-se que o 117 
laboratório terá a nomenclatura de “Laboratório de Produção de Mudas” e será de natureza ensino, 118 

pertencente ao Instituto. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 8. Apreciação de Novo 119 
Coordenador de Estágio do curso de Engenharia Florestal. O presidente lembrou que ele estava na 120 

coordenação de estágio do curso de Engenharia Florestal (bacharelado), contudo, devido a questões da 121 
Direção pediu para deixar a função. A partir disso, sua saída foi aprovada no colegiado do curso e foi 122 

aberto período de inscrição para manifestação de interesse em assumir a referida coordenação, sendo 123 
aprovado o nome do Prof. Dr. Antonio Henrique Cordeiro Ramalho, que ficará na função de 15/09/2022 124 

a 15/09/2024. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 9. Apreciação de projeto de 125 
pesquisa. Interessada: Josiane Silva Costa Bruzinga. O presidente apresentou o ad referendum nº 126 

17/2022, assinado pelo decano do curso de Engenharia Florestal (bacharelado), Prof. Dr. Wallace Beiroz 127 
Imbrosio da Silva, que aprova o projeto de pesquisa intitulado “Estoque de Biomassa e Sequestro de 128 

Carbono em Florestas Tropicais, Plantios Florestais e Sistemas Agroflorestais em São Félix do Xingu”, 129 
a ser desenvolvido de 12/09/2022 à 12/09/2024 com carga horária de 10 horas para a coordenadora 130 

Josiane Silva Costa Bruzinga (IEX/Unifesspa), e 5 horas para os colaboradores internos: Prof. Dr. Érick 131 
Martins Nieri (IEX/Unifesspa), Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa (IEX/Unifesspa), e 132 

colaboradores externos: Dra. Luana Maria dos Santos (UFLA), Prof. Renato Vinícius Oliveira Castro 133 
(UFSJ) e Prof. Dr. Niro Higuchi (INPA), sem alocação de carga horária. A Profa. Dra. Josiane Silva 134 

Costa Bruzinga informou que a importância do projeto se dá em virtude da demanda que existe na região 135 
por estudos voltados à quantificação das emissões, visto a capacidade que as florestas apresentam para 136 

realizar o sequestro de carbono. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e três 137 
abstenções por parte dos interessados Prof. Dr. Érick Martins Nieri, Profa. Dra. Josiane Silva Costa 138 
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Bruzinga e Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa. 10. Apreciação de projeto de Ensino. Interessada: 139 
Gabriela Paranhos Barbosa. O presidente apresentou o ad referendum nº 16/2022 emitido pela Direção 140 

da Faculdade de Ciências Agrárias que aprova o projeto de ensino intitulado “Informatização no ensino 141 
superior: Apoio ao ensino da informática e uso de softwares aos estudantes do Instituto de Estudos do 142 

Xingu”, coordenado pela Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa e colaboração do Prof. Dr. Antonio 143 
Henrique Cordeiro Ramalho, com alocação de 10 horas a ser desenvolvido no período de 12/09/2022 a 144 

30/04/2023. A Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa informou que a ideia surgiu devido à demanda de 145 
se ter monitores do Laboratório de Informática nos três turnos, visto que há a possibilidade de bolsa. 146 

Abriu-se para votação e aprovou-se por doze votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. 147 
11. Apreciação de plano de processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto 148 

- FALED/IEX. O presidente contextualizou que o Plano de Processo Seletivo Simplificado, 149 
disponibilizado com antecedência aos conselheiros, foi elaborado e aprovado pela Faculdade de Letras 150 

e Educação para contratação de 01 (um) professor substituto para o curso de Letras Língua Portuguesa 151 
(licenciatura), na Área de Estudos Linguísticos para o lastro originado pelo afastamento do Prof. Dr. 152 

Edson de Freitas Gomes para pós-doutorado. O regime de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, e 153 
deverá ter como requisito possuir o título de mestre em letras/língua portuguesa, ou mestre em estudos 154 

linguísticos com graduação em letras (licenciatura). Destacou que a modalidade de seleção conterá uma 155 
prova escrita, prova didática e julgamento de títulos. Em sequência, apresentou os itens para sorteio das 156 

provas escrita, didática e prática (quando houver): 1- Utilização de materiais didáticos e paradidáticos 157 
no processo de ensino – aprendizagem de língua portuguesa. 2- Concepções de linguagem e ensino na 158 

aula de língua portuguesa. 3- Formação do leitor crítico no ensino de línguas. 4- Didática e prática de 159 
ensino: aspectos teóricos. 5- A avaliação e os sistemas de avaliação da Educação Básica. 6- Relação 160 

entre estágio e pesquisa no trabalho pedagógico. 7- Currículo e projeto político pedagógico. 8- Produção 161 
de gêneros textual-discursivos com ênfase em gêneros acadêmicos. 9- Língua, discurso e ideologia e 10- 162 

Enunciação e sujeito. Foram lidas as disciplinas que o docente selecionado irá ministrar no período 163 
2022.4, que são: Práticas de Gêneros Discursivos; Estágio Supervisionado em Língua e Literatura II; 164 

Ensino- Aprendizagem de Língua e Literatura IV; Estágio Supervisionado em Língua e Literatura III e 165 
Análise do Discurso. Por fim, a comissão examinadora será composta pelos docentes: membros titulares 166 

- Elaine Ferreira Dias (Doutora); Nayara da Silva Camargo (Doutora); Jane Guimarães Sousa (Doutora) 167 
e o membro suplente Benedito de Sales Santos (Mestre). Abriu-se para votação e aprovou-se por doze 168 

votos favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias. 12. Inclusão de novos 169 
docentes no NDE e Colegiado do curso de Ciências Biológicas (licenciatura). O presidente 170 

apresentou o ad referendum nº 10/2022 emitido pela coordenação do curso de Ciências Biológicas 171 
(licenciatura), que aprova a inclusão da Profa. Dra. Antonia Ediele Freitas Coelho, do Prof. Dr. Joelson 172 

Moreno Brito de Moura e do Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior no NDE e Colegiado do 173 
curso, a partir desta data. A Profa. Danielly Brito de Oliveira justificou que o pedido via ad referendum 174 

se deve ao fato de que a próxima reunião do NDE será dia 26 de setembro e do Colegiado dia 30 de 175 
setembro, o que poderia acarretar problemas no planejamento e no PIT dos referidos docentes. Abriu-se 176 

para votação e aprovou-se por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da reunião 177 
agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às nove horas e cinquenta 178 

minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que, após aprovada, 179 
vai assinada digitalmente pelo Presidente da reunião e pelos demais congregados presentes. 180 

Luiz Paulo de Sousa Correia ______________________________________________________ 181 

Mirian Cristina dos Santos ________________________________________________________ 182 

Carlos Augusto Carneiro Costa______________________________________________________ 183 
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Danielly Brito de Oliveira__________________________________________________________ 184 

Elaine Ferreira Dias   _____________________________________________________________ 185 

Edna Santos de Souza _____________________________________________________________ 186 

Érick Martins Nieri________________________________________________________________ 187 

Gabriela Paranhos Barbosa__________________________________________________________ 188 

Josiane Silva Costa Bruzinga ________________________________________________________ 189 

Liliane Rocha Almeida Costa________________________________________________________ 190 

Luiz Junior Leite Carvalho __________________________________________________________ 191 

Rafael dos Santos Carvalho  ________________________________________________________ 192 

Jesliane Freitas de Souza___________________________________________________________ 193 
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ATA DE REUNIÃO Nº 1341/2022 - IEX (11.75) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 15:18 ) 
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO 

COORDENADOR TEC. PEDAGOGICO

1209553

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 14:53 ) 
CARLOS AUGUSTO CARNEIRO COSTA 

DIRETOR DE FACULDADE

1879105

(Assinado digitalmente em 22/09/2022 11:39 ) 
LILIANE ROCHA ALMEIDA COSTA 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

2385700

(Assinado digitalmente em 22/09/2022 11:47 ) 
ELAINE FERREIRA DIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2401577

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 14:50 ) 
LUIZ JUNIOR LEITE CARVALHO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

3061607

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 16:33 ) 
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA 

DIRETOR DE FACULDADE

1941734

(Assinado digitalmente em 22/09/2022 13:45 ) 
DANIELLY BRITO DE OLIVEIRA 

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO

3146599

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 14:53 ) 
EDNA SANTOS DE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1037153

(Assinado digitalmente em 22/09/2022 11:31 ) 
LUIZ PAULO DE SOUSA CORREIA 

DIRETOR GERAL DE INSTITUTO

1318039

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 21:45 ) 
ERICK MARTINS NIERI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3159737

(Assinado digitalmente em 22/09/2022 08:45 ) 
MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS 

DIRETOR-ADJUNTO

3212096

(Assinado digitalmente em 21/09/2022 15:56 ) 
GABRIELA PARANHOS BARBOSA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1966824
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