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Ata da primeira reunião extraordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 1 

exercício do ano de dois mil e vinte dois. No quarto dia do mês de março de dois mil e vinte dois, às 2 

oito horas e dez minutos, excepcionalmente, por videoconferência, reuniu-se, sob a Presidência da 3 

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

Xingu, os representantes docentes, Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da 5 

Silva, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes, Prof. Dr. Elver Luiz 6 

Mayer, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia. Representantes 7 

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

discente Caroline Lopes Rodrigues. Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª 9 

Aline Andrade Mourão, a Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, a Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, a 10 

Prof.ª Dr.ª Iris Maria de Moura Possas, a Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa, e a Prof.ª Dr.ª Jane 11 

Guimarães Sousa. Os técnico-administrativos Liliane Rocha Almeida Costa e Dhionata Sabino da 12 

Silva. 1. Informes. A presidente deu boas-vindas aos presentes e informou sobre a presença da Sinfra 13 

na semana passada para realização de manutenção do prédio e da equipe que fez a dedetização do 14 

campus. Informou, ainda, a previsão de destinação para o IEX de emenda de bancada pelo deputado 15 

Hélio Leite no valor de meio milhão de reais. Informou sobre a previsão de concurso para professor 16 

efetivo do IEX. Salientou que os cursos devem decidir sobre a oferta e realizar o planejamento. 17 

Informou sobre o recebimento pelo Gabinete do pedido de uma proposta de oferta de turma de 18 

Engenharia Florestal (Bacharelado) pelo Forma Pará e que encaminhou o pedido ao curso para 19 

avaliação. Por último, informou sobre a previsão de oferta do curso de Medicina Veterinária pelo 20 

Forma Pará no município. Salientou que o curso será ofertado pelo IETU, mas que há um pedido de 21 

disponibilização de sala de aula e laboratório pelo IEX durante o período intervalar. Destacou que esse 22 

pedido será apreciado pela Congregação na próxima reunião da Congregação. Em sequência o Prof. 23 

Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa registrou a presença como ouvinte na reunião da Prof.ª Dr.ª Jane 24 

Guimarães Sousa, recentemente foi empossada para o curso de Letras- Língua Portuguesa 25 

(Licenciatura). A presidente deu boas-vindas às professoras recém-empossadas: Prof.ª Dr.ª Jane 26 

Guimarães Sousa, do Curso de Letras, Prof.ª Dr.ª Aline Andrade Mourão e Prof.ª Dr.ª Iris Maria de 27 

Moura Possas, do Curso de Ciências Biológicas que estavam acompanhando a reunião. A técnica 28 

Liliane Rocha Almeida Costa, coordenadora administrativa do IEX, informou que na última reunião 29 

do Consad foi aprovado o Plano de Gestão Orçamentária (PGO 2022). Informou que neste ano não foi 30 

disponibilizado recurso de capital para o IEX, que permite a aquisição de bens permanentes, mas só a 31 

destinação de recurso de custeio IEX no valor de R$ 31.285,42, o qual já foi detalhado pela Seplan. A 32 

seguir, fez uma exposição acerca da divisão do recurso para as ações do Instituto. A Prof.ª Dr.ª Josiane 33 

Silva Costa Bruzinga manifestou preocupação quanto à manutenção das atividades do Instituto devido 34 

ao valor pequeno do recurso. Registrou que toda vez que se discute o orçamento em Congregação o 35 

mesmo já está pronto, não sendo possível a inclusão de algumas demandas do curso. O Prof. Dr. Luiz 36 

Paulo de Sousa Correia defendeu a necessidade de buscar informações mais concretas referente à forma 37 

que é realizada a distribuição de recursos entre as unidades da universidade, uma vez que não se 38 

conhece todos os critérios adotados na distribuição. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, Diretora 39 

Adjunta, informou que participou da reunião na condição de diretora pro tempore. Esclareceu que o 40 
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Instituto não recebeu previamente as informações sobre a possibilidade de enviar sugestões para a 41 

definição do recurso e que teve acesso à divisão somente na reunião do Consad. A presidente esclareceu 42 

que os critérios utilizados são pré-definidos e que a diferença do recurso recebido diz respeito também 43 

às atividades de campo, que devem ser informadas com antecedência e previstas nos PPC`s dos cursos. 44 

Finalizou dizendo que buscará junto à administração superior as informações necessárias de como as 45 

coordenações de curso terem acesso a essas questões do orçamento com antecedência bem como o 46 

setor responsável por receber a demanda das atividades de campo. Em sequência, a técnica Liliane 47 

Rocha Almeida Costa apresentou o calendário de contratações do ano de 2022, ressaltando que a 48 

primeira agenda de contratações para itens gerais ocorrerá em abril e a segunda em setembro (PAC 49 

execução) e que o período para planejamento das contratações do ano de 2023 (PAC em elaboração) 50 

ocorrerá nos meses de maio e junho. Informou, ainda, sobre os prazos para instrução de processos para 51 

bens especiais e específicos, que não são contemplados pela agenda de contratações, sendo de 52 

responsabilidade do requisitante instruir tal processo. O técnico Rafael dos Santos Carvalho 53 

disponibilizou no chat o link de acesso que define a matriz orçamentária da Unifesspa com os critérios 54 

de rateio do orçamento. 02. Instituição da comissão Eleitoral do IEX. A presidente defendeu a 55 

importância que a comunidade acadêmica se envolva nesse momento no processo eleitoral. Frisou que 56 

todas as ações do processo eleitoral estão pautadas no regimento eleitoral do IEX e que os trabalhos se 57 

iniciam com a instituição da comissão eleitoral. Informou que foi aberto período de inscrições para 58 

manifestação de interesse em compor a comissão, conforme discutido na última reunião de 2021. 59 

Destacou que foi recebido as seguintes inscrições: representante docente titular, Prof. Dr. Wallace 60 

Beiroz Imbrosio da Silva; representante docente suplente, sem inscritos. O Prof. Dr. Edson de Freitas 61 

Gomes manifestou interesse via chat, para compor a comissão na condição de representante docente 62 

suplente. Em sequência, leu as demais inscrições: representante técnico-administrativo titular, Rafael 63 

dos Santos Carvalho; representante técnico-administrativo suplente, Liliane Rocha Almeida Costa; 64 

representante discente titular, Sara Layana Silva Maciel; representante discente suplente, Anna Beatriz 65 

Moura Duarte. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos e duas abstenções por problemas de 66 

conectividade. 03. Apreciação de proposta de projetos de docentes do IEX. A presidente apresentou 67 

parecer da comissão de curso de Letras- Língua Portuguesa (Licenciatura), bem como o ad referendum 68 

da coordenação do curso que aprova o projeto de extensão coordenado por ela, intitulado “Curso de 69 

extensão em língua espanhola: o espanhol e o português na perspectiva dos estudos contrastivos”, a ser 70 

executado no período de 21/03/2022 a 21/03/2023, com atribuição de Carga Horária de 10 horas e com 71 

a participação dos seguintes colaboradores: discente Débora Sousa Reis; Prof. Elias da Silva Soares, 72 

Instituto Educacional e Cultural Pequeno Príncipe. Em sequência fez uma contextualização geral sobre 73 

o projeto. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da 74 

interessada. Em sequência, a presidente apresentou o extrato de ata do colegiado que aprovou a 75 

proposta de projeto de pesquisa “Monitoramento da qualidade das águas dos Rios Fresco e Xingu no 76 

município de São Félix do Xingu-PA”, a ser desenvolvido no período de 04/03/2022 a 04/03/2024, sob 77 

a coordenação da Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa (FCA/IEX-Unifesspa), com atribuição de 10 horas 78 

semanais e colaboração do Prof. Dr. Paulo de Tarso Garcia (ICE/Unifesspa), com atribuição de 5 horas 79 

semanais. A Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa fez uma contextualização geral sobre o projeto. Abriu-80 
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se para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente apresentou o ad referendum do curso de 81 

Ciências Biológicas (Licenciatura) que aprova o programa de extensão "Sob sombra, flores e poesia: 82 

verdejando o IEX”, a ser desenvolvido no período de 10/03/2022 a 10/03/2024, sob a coordenação da 83 

Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali (IEX/Unifesspa), com atribuição de 10 horas semanais 84 

e colaboração da Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga (FCA/IEX-Unifesspa), do Prof. Dr. Érick 85 

Martins Nieri (FCA/IEX-Unifesspa), do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva (FCA/IEX-86 

Unifesspa), do Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia (FCA/IEX-Unifesspa), da Prof.ª Dr.ª Maria 87 

Aparecida Cruz de Oliveira (FALED/IEX-Unifesspa), da Prof.ª Dr.ª Fernanda Rodrigues de Miranda 88 

(FALED/IEX-Unifesspa), do Prof. Dr. Elver Luiz Mayer (IEX/Unifesspa) e da técnica-administrativa 89 

Liliane Rocha Almeida Costa (IEX/Unifesspa), com atribuição de 5 horas semanais. O Prof. Dr. Luiz 90 

Paulo de Sousa Correia, colaborador do programa de extensão fez uma contextualização sobre o 91 

programa. Destacou que a proposta surgiu durante a primeira reunião de Congregação de 2022, onde 92 

foi discutida a criação de comissão para planejamento de arborização do campus e ficou determinado 93 

que em vez de comissão fosse criado um projeto de extensão, com vistas a permitir a atribuição de 94 

carga horária aos envolvidos, além de contribuir para o processo de aprendizado. Abriu-se para votação 95 

e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado, Prof. Dr. Luiz Paulo 96 

de Sousa Correia. A presidente apresentou o extrato de ata do colegiado, o parecer da comissão do 97 

curso que aprova o programa de extensão intitulado "Levantamento florístico: atividade integradora no 98 

processo interdisciplinar de arborização de campus universitário", a ser desenvolvido no período de 99 

04/03/2022 a 04/03/2024, sob a coordenação da Prof.ª Josiane Silva Costa Bruzinga (FCA/Unifesspa), 100 

com atribuição de 10 horas semanais e colaboração do Prof. Dr. Érick Martins Nieri 101 

(FCA/IEXUnifesspa), da Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali (IEX/Unifesspa), do Prof. Dr. 102 

Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, (FCA/IEX-Unifesspa), do Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes 103 

(Faled/IEX-Unifesspa), das discentes do curso de Engenharia Florestal (Bacharelado) Nathália Santos 104 

Ribeiro; Gabrielly Pereira de Sousa e Camila Pereira da Silva, com atribuição de 5 horas semanais e 105 

colaboração externa do Prof. Dr. Evandro Luiz Mendonça Machado (UFVJM) e da Prof.ª Dr.ª Flávia 106 

Gizele König Brun (UTFPR). A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e o Prof. Dr. Edson de Freitas 107 

Gomes fizeram a contextualização sobre a proposta. 04. Instituição de Comissão para atualização 108 

da resolução de concurso do IEX. A presidente ressaltou que este ponto se deve à necessidade de 109 

atualização da atual resolução do IEX, antes da publicação do Edital do Concurso Público, uma vez 110 

que alguns artigos estão desatualizados. Diante disso, abriu período de inscrição e recebeu a 111 

manifestação de interesse no prazo estipulado por parte da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Cruz de 112 

Oliveira, do Prof. Dr. Érick Martins Nieri e da Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, após o prazo 113 

estipulado. A Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza que se fazia presente na reunião se colocou à disposição 114 

para participar. A presidente propôs que a comissão apresente a minuta até às 8h do dia 10/03/2022, 115 

para que os congregados façam a leitura e tenha tempo hábil para apreciação da resolução na 2ª reunião 116 

ordinária prevista para o dia 11/03/2022. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Não 117 

havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os 118 

congregados e dos ouvintes, e, às dez horas e vinte minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para 119 
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constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da 120 

reunião e demais congregados presentes.  121 

Elaine Ferreira Dias  __________________________________________________________ 122 

Ananza Mara Rabello __________________________________________________________ 123 

Arinaldo Pereira da Silva _______________________________________________________ 124 

Carlos Augusto Carneiro Costa___________________________________________________ 125 

Edson de Freitas Gomes_________________________________________________________ 126 

Elver Luiz Mayer _____________________________________________________________ 127 

Josiane Silva Costa Bruzinga ____________________________________________________ 128 

Luiz Paulo de Sousa Correia ____________________________________________________ 129 

Luiz Junior Leite Carvalho ______________________________________________________ 130 

Rafael dos Santos Carvalho _____________________________________________________ 131 

Caroline Lopes Rodrigues ______________________________________________________ 132 
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