
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 
 

Ata da sexta Reunião Extraordinária da 1 
Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 2 
exercício do ano de dois mil e vinte dois. 3 

 4 
No segundo dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e quarenta e oito minutos, 5 
excepcionalmente, por videoconferência, reuniu-se, sob a Presidência do Diretor Geral Pro Tempore do 6 
IEX, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os 7 
representantes docentes, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, Prof. 8 

Dr. Edson de Freitas Gomes, Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga, Profa. 9 
Dra. Luciana de Barros Ataide; os representantes técnico-administrativos Luiz Junior Leite Carvalho e 10 

Rafael dos Santos Carvalho; e ainda a representante discente Sara Layana Silva Maciel. Participaram 11 
como ouvintes a Profa. Dra. Ananza Mara Rabello, a Profa. Dra. Aline Andrade Mourão e a Profa Dra. 12 
Edna Santos de Souza. 1. Informes. O presidente iniciou informando que em reunião ocorrida minutos 13 
antes com a PROAD foi informado a respeito das limitações do orçamento referente a emenda de bancada, 14 

as quais serão detalhadas em outro momento, na próxima reunião. Em seguida, considerando que em 15 
reuniões extraordinárias não há previsão de proposições, a pedido da comissão eleitoral, o presidente 16 

consultou aos presentes se haveria a possibilidade de apreciar, excepcionalmente, o resultado das eleições 17 
ocorridas recentemente para o cargo de Diretor Geral e Diretor Adjunto para o quadriênio de 2022-2026, 18 
com intuito de agilizar os trâmites de nomeação dos candidatos eleitos, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa 19 
Correia e Mirian Cristina dos Santos. O entendimento do conselho foi pela não apreciação naquela 20 
reunião, e sim em outra reunião extraordinária ou na próxima reunião ordinária prevista para 13/05/2022. 21 

A representante discente suplente Sara Layana Silva Maciel informou que não consegue manter contato 22 
com o representante discente titular João Vitor Monteiro e acredita que o mesmo desistiu do curso. 23 

Destacou que ela está na fase de estágio no curso e impossibilitada de participar das reuniões da 24 
Congregação, com isso, pretende deixar a representação. Informou, ainda, que tentou contato com os 25 
discentes a fim de verificar se haveria interesse por parte dos mesmos em assumir a representação, mas 26 

não obteve êxito. Solicitou aos coordenadores de curso a ajuda no sentido de fazer a divulgação junto às 27 
turmas. O presidente orientou que cabe aos discentes definirem essa questão. A discente disse que irá 28 

pessoalmente nas salas de aula para levar essa questão aos discentes de todas as turmas. O presidente 29 
apresentou a justificativa de ausência da representante discente Ellen Thaís Pereira de Castro que se 30 
encontrava em trânsito para o município, bem como da sua suplente, Caroline Lopes Rodrigues, que se 31 

encontrava em aula, no momento. Por último, o presidente lembrou da realização da Oficina Institucional 32 
de Formação Docente Plano de Ensino, no dia 23 de maio de 2022, em Marabá, conforme informado na 33 

última reunião da Congregação, e no caso de haver interesse por parte de algum docente em participar, o 34 

mesmo deve manifestar-se até o final do dia para trâmites referentes à solicitação de diárias e passagens. 35 

2. Apreciação de recursos contra o indeferimento de inscrições do concurso público objeto do Edital 36 
07/2022. A Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira lembrou que para a vaga Educação em Ciências e 37 
Biologia, o candidato Waldemar Borges de Oliveira Júnior havia preenchido a ficha de inscrição apenas 38 
como Waldemar Júnior, o que impossibilitou encontrá-lo na plataforma lattes pois aparecem vários nomes 39 
parecidos. Destacou que no recurso apresentado pelo referido candidato contra o indeferimento da sua 40 

inscrição, o mesmo assinou o nome completo, permitindo assim a análise do currículo. Diante disso, a 41 
comissão do curso constatou que o mesmo está com doutorado em andamento na área exigida para o 42 
concurso e sua inscrição passou de indeferida para deferida. Abriu-se para votação e aprovou-se por 43 
unanimidade. Em sequência a Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira retirou-se da reunião. Em 44 
continuidade, a Profa. Dra. Ananza Mara Rabello informou sobre o recebimento de recurso por parte do 45 
candidato Wanderson Michel de Farias Pantoja para a vaga Educação Ambiental e Ecologia na Amazônia/ 46 
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Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Destacou que o referido candidato interpôs recurso 47 
contra decisão relativa ao indeferimento da sua inscrição, mas, que a comissão decidiu manter o 48 
indeferimento, pelo fato de o mesmo ter graduação em Licenciatura em Geografia, Bacharelado em 49 

Engenharia de Pesca e Bacharelado em Ciências Ambientais, diferente da graduação exigida no Edital 50 
07/2022 para a referida vaga, que exige graduação em      Ciências Biológicas (Licenciatura ou 51 
Bacharelado), ou Ecologia, ou Educação do Campo com habilitação em Ciências Naturais/Agrárias, ou 52 
Ciências Naturais com habilitação em Biologia, ou Agroecologia. Acrescentou que, embora ele tenha 53 
doutorado na área exigida no edital     , a comissão levou em conta o fato de das três graduações que ele 54 

menciona no lattes serem      diferentes das que são exigidas para vaga. Abriu-se para votação e aprovou-55 
se por nove votos favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira que se 56 

retirou da reunião antes da apreciação do recurso. Não havendo nada mais a tratar, o Presidente da reunião 57 
agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às dezesseis horas e vinte e três 58 
minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que, após aprovada, 59 
vai assinada eletronicamente pelo Presidente da reunião e demais congregados presentes, exceto pelas 60 

representantes discentes, que por não terem acesso ao Sipac, devem assinar no documento físico. 61 
Carlos Augusto Carneiro Costa___________________________________________________ 62 

Arinaldo Pereira da Silva ________________________________________________________ 63 

Edson de Freitas Gomes_________________________________________________________ 64 

Elver Luiz Mayer __________________________________________________________ 65 

Danielly Brito de Oliveira________________________________________________________ 66 

Josiane Silva Costa Bruzinga _____________________________________________________ 67 

Luciana de Barros Ataide_________________________________________________________ 68 

Luiz Junior Leite Carvalho _______________________________________________________ 69 

Rafael dos Santos Carvalho _______________________________________________________ 70 

Sara Layana Silva Maciel ________________________________________________________ 71 
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(Assinado digitalmente em 10/05/2022 15:47 ) 
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO 

COORDENADOR TEC. PEDAGOGICO

1209553

(Assinado digitalmente em 10/05/2022 16:04 ) 
CARLOS AUGUSTO CARNEIRO COSTA 

DIRETOR GERAL DE INSTITUTO
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(Assinado digitalmente em 11/05/2022 08:31 ) 
EDSON DE FREITAS GOMES 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
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LUCIANA DE BARROS ATAIDE 

DIRETOR DE FACULDADE

1006639
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LUIZ JUNIOR LEITE CARVALHO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

3061607

(Assinado digitalmente em 11/05/2022 08:57 ) 
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1941734
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ARINALDO PEREIRA DA SILVA 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3147145

(Assinado digitalmente em 10/05/2022 16:02 ) 
DANIELLY BRITO DE OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
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ELVER LUIZ MAYER 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1122076
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