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Ata da primeira Reunião Extraordinária da 1 

Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 2 

exercício do ano de dois mil e vinte e três.  3 

No décimo sétimo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito horas e quarenta e sete minutos, 4 

na Sala de Aula 01 reuniu-se, sob a Presidência do Diretor-Geral, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, 5 

a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, com a presença da Vice-Presidente, Profa. Dra. Mirian 6 

Cristina dos Santos, dos representantes docentes: Profa. Dra. Aline Andrade Mourão (Vice- Coordenadora 7 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas), Prof. Dr. Antonio Henrique Cordeiro Ramalho 8 

(Representante titular do Curso de Especialização em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e 9 

Sustentabilidade), Profa. Dra. Edna Santos de Souza (Representante titular junto ao CONSEPE e 10 

CONSUN), de forma remota via Google Meet, Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias (Representante titular do 11 

curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa), Prof. Dr. Elver Luiz Mayer (Representante titular 12 

do curso de Ciências Biológicas), Prof. Dr. Érick Martins Nieri (Representante titular do curso de 13 

Bacharelado em Engenharia Florestal), Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa (Coordenadora do Curso 14 

de Especialização em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade), Profa. Dra. Josiane Silva 15 

Costa Bruzinga (Diretora da Faculdade de Ciências Agrárias - FCA). Dos representantes técnico-16 

administrativos: Liliane Rocha Almeida Costa (Representante titular da Coordenadoria Administrativa - 17 

CAD), Luiz Junior Leite Carvalho, que secretariou a reunião, e Rafael dos Santos Carvalho (Representante 18 

titular da Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos - CAAP). Das representantes discentes: 19 

Ellen Thaís Pereira de Castro e Jesliane Freitas de Souza. Participaram como ouvintes: a técnica Me. Kely 20 

Cristina Piedade Martins de Oliveira, o técnico Dhionata Sabino da Silva e as discentes Iana Vitória 21 

Oliveira da Silva e Juliana Soares de Brito. Conselheiros que enviaram justificativa de ausência por 22 

escrito: Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa (Diretor Pró- Tempore da Faculdade de Letras e 23 

Educação- FALED), em razão de convocação para uma reunião junto à ARNI, em Marabá, às 10h da 24 

manhã, motivo pelo qual informou ao seu suplente, Prof. Dr. Benedito de Sales Santos, para que o 25 

substituísse. O mesmo informou que não poderia participar da reunião por motivo de viagem, pois 26 

conseguiu passagem para aquele dia, com vistas a passar o feriado com a sua família. O presidente frisou 27 

que as justificativas apresentadas não são válidas para abonar a falta dos servidores. 1. Informes. A Profa. 28 

Dra. Mirian Cristina dos Santos, em virtude de ter recebido informação por parte da SEGE, informou em 29 

reunião recente da Congregação que a atualização do Regimento Eleitoral do IEX teria que passar em 30 

reunião do CONSUN, no entanto, após verificação, fez nova consulta e confirmou que só é necessário ser 31 

apreciado pela Congregação. A Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga informou que deixaria a reunião 32 

às 10h, pois havia uma consulta médica. A Profa. Dra. Aline Andrade Mourão agradeceu aos colegas pela 33 

dedicação e empenho na ação do SiSU 2023. 2. Propostas sobre a falta de espaço no Prédio Multiuso 34 

do Instituto de Estudos do Xingu. O presidente lembrou que na última reunião da Congregação essa 35 

temática se tornou ponto de pauta no sentido de discutir alternativas e propostas a serem levadas à 36 

Administração Superior sobre a questão de insuficiência de espaço. Contextualizou que essa problemática 37 

é histórica, visto que o IEX funciona de forma improvisada desde a sua criação. Disse que na mudança 38 

para o prédio multiuso em 2020, a comunidade acadêmica já sabia da falta de espaço, uma vez que são 39 

três cursos, que atualmente somam-se treze turmas para quatro salas de aulas. Destacou que a reitoria e 40 

pró-reitorias também estão cientes dessa situação. Em sequência, abriu inscrição para que os presentes 41 

fizessem a exposição dos posicionamentos dos seus pares. A discente Iana Vitória Oliveira da Silva 42 

informou que realizou assembleias no dia anterior para ouvir os discentes. Disse que o posicionamento da 43 

turma de Engenharia Florestal 2019 é de primeiramente tentar conseguir um local externo, caso isso não 44 
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seja possível, a turma é favorável a retardar a entrada de novos discentes. A turma de 2020 é favorável à 45 

divisão de salas de aulas como primeira opção, e como segunda opção é favorável à realocação de turmas 46 

com menores quantidades de alunos para as salas divididas ou para a sala dos professores. A divisão do 47 

auditório também apareceu como sugestão desses discentes. A turma de 2021 é favorável ao 48 

funcionamento em espaço externo como primeira opção, e a divisão do auditório como segunda opção. A 49 

turma de 2022 é favorável à divisão do auditório como primeira opção e a divisão de salas de aula como 50 

segunda opção, no caso de não conseguir um espaço externo. Acrescentou que a representante da turma 51 

de Ciências Biológicas 2021 lhe informou que são favoráveis ao funcionamento em espaço externo. A 52 

turma de Letras- Língua Portuguesa 2019, que possui oito discentes, concordam em ceder a atual sala 53 

ocupada por eles, desde que sejam realocados para outro espaço. Por último, informou que a turma de 54 

Letras- Língua Portuguesa 2021 não concorda de forma alguma com a divisão de salas de aula. A Profa. 55 

Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga registrou que é angustiante ficar discutindo essas alternativas, visto que 56 

a divisão vai prejudicar o ensino e o sentido de pertencimento. Informou que a primeira opção levantada 57 

pelo curso é de se articular politicamente para conseguir emendas para construção de um novo prédio. 58 

Paralelamente, o curso apresenta como sugestão tentar com a Prefeitura a cessão de um novo prédio para 59 

funcionar como uma espécie de segundo Campus. Ainda, o curso é favorável ao não ingresso de novos 60 

discentes para dar maior visibilidade ao problema. De maneira consensual, os docentes são contra a 61 

divisão de salas. Contudo, apresentam como sugestão aproveitar outros espaços do prédio multiuso, como: 62 

sala de professores, sala do departamento de suporte computacional, sala da secretaria acadêmica, sala do 63 

departamento de administração de materiais, deslocando os servidores para outros espaços. O Prof. Dr. 64 

Antonio Henrique Cordeiro Ramalho disse acreditar que é possível fazer algumas realocações, visto que 65 

a sala de professores é grande e nunca fica lotada. O presidente lembrou que a sala de coordenação de 66 

curso, sala de professores e a sala de atendimento individual são requisitos para avaliação dos cursos pelo 67 

MEC. A Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa complementou dizendo que dividir espaço e realocação 68 

é difícil, mas é necessário pensar em todas alternativas. A Profa. Dra. Edna Santos de Souza lembrou que 69 

não se pode ficar criando dificuldades para as possíveis alternativas, pois de qualquer forma o atual espaço 70 

já vai prejudicar na avaliação do MEC. O presidente fez um resumo das demandas de Engenharia 71 

Florestal, que tem como primeira opção a realocação de espaços internos e o funcionamento de turmas 72 

excedentes em espaço externo, como segunda opção. Em sequência, a Profa. Dra. Aline Andrade Mourão 73 

disse que a decisão unânime em reunião extraordinária do colegiado do curso de Ciências Biológicas foi 74 

de ser contra a divisão de salas e manter a oferta de turmas, visto que adiar a oferta traria enormes prejuízos 75 

para o curso em relação à organização dos semestres. Acrescentou que o curso é favorável a buscar outros 76 

espaços. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer complementou dizendo que o curso decidiu não adiar a oferta de 77 

turmas uma vez que já foi feito isso anteriormente devido à falta de professores para atender as turmas. 78 

Sugeriu que, no caso de se buscar espaços extras, sejam liberados os espaços que estão sendo utilizados 79 

para salas de aulas, como a sala de estudos da biblioteca e os laboratórios. A Profa. Dra. Elaine Ferreira 80 

Dias lembrou que o prédio foi projetado para sala de aulas e que depois foi adaptado para o espaço 81 

administrativo. Lembrou da problemática do teto do prédio, que segundo a SINFRA deve ser trocado por 82 

completo para solucionar os problemas de vazamentos. Em sequência, informou que o curso de Letras-83 

Língua Portuguesa se reuniu e debateu em três eixos: adequações internas, uso de espaço externo e 84 

suspensão de oferta de novas turmas. Informou, ainda, que o colegiado aprovou por maioria a opção de 85 

se realizar adequações internas, e, se necessário, a divisão de salas de aulas. Acrescentou que o 86 

entendimento do curso, quanto ao funcionamento em espaço externo, é de um gasto desnecessário para 87 

adaptação do espaço, vigilância, limpeza e que ainda contribuiria com a perda de identidade do IEX. O 88 
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técnico Rafael dos Santos Carvalho informou que a decisão da categoria dos técnicos administrativos foi 89 

pela divisão de apenas uma sala de aula, mantendo o mesmo quadro de sufocamento atual, e de suspender 90 

a oferta de novas turmas para o ano de 2024, retornando a oferta apenas para 2025. Acrescentou que a 91 

categoria é contra a utilização de espaço externo. Justificou que o posicionamento, referente à utilização 92 

de novos espaços internos, decorre do fato de que já houve recentemente a utilização dos laboratórios e 93 

da sala de estudos da biblioteca, que funciona atualmente como sala de aula. Diante disso, não se pode ser 94 

sensível novamente no sentido de realocar e ocupar novos espaços, uma vez que tal medida não resolve o 95 

problema. Justificou, ainda, que, em relação à oferta de turmas para o ano de 2024, por volta do mês de 96 

outubro de 2023 é que o Instituto dará o veredito final se terá condições de ofertar novas turmas ou não. 97 

O entendimento da categoria é de que nesse momento seja suspensa a oferta de novas turmas. Mas essa 98 

decisão poderá ser revogada, caso se tenha uma sinalização formal e positiva, através de documento, por 99 

parte da reitoria a fim de resolver todos os problemas de falta de espaço no Instituto. Após as discussões, 100 

sugestões e manifestações de contrariedade pela necessidade de ter que debater sobre a questão, que todos 101 

consideram ultrajante, humilhante e vergonhosa, o encaminhamento foi de que primeiramente deveria ser 102 

levado em votação a opção levantada pelos presentes, acerca da possibilidade de utilizar espaços externos 103 

para suprir a falta de espaços do IEX. Abriu-se para votação e a opção foi rejeitada por onze votos 104 

contrários e quatro votos favoráveis. A Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga se ausentou da reunião, 105 

conforme informado no início da mesma. O presidente frisou que como a decisão da maioria foi no sentido 106 

contrário à utilização de espaços externos, tal decisão remete-se à necessidade de adaptações internas. Em 107 

seguida, colocou-se em votação a possibilidade de divisão das salas de aulas. Obteve-se nove votos 108 

contrários, cinco votos favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga, 109 

que se ausentou da reunião pelo motivo mencionado anteriormente. Após nova rodada de discussões, 110 

cogitou-se a possibilidade de adaptação para uso como sala de aulas, da sala dos coordenadores de curso 111 

e/ ou sala dos docentes, com a movimentação dos seus ocupantes para a atual sala da Secretaria 112 

Acadêmica, uma vez que a servidora Me. Kely Cristina Piedade Martins de Oliveira passará a ocupar a 113 

Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos, em substituição ao servidor Rafael dos Santos 114 

Carvalho, que se afastará em breve para cursar mestrado. Após as argumentações, sugestões, suposições 115 

e opiniões, acerca dessas adaptações, uma vez que qualquer intervenção na estrutura das salas depende do 116 

posicionamento da SINFRA, o entendimento foi de solicitar a mesma, um estudo/layout referente à 117 

proposta. Abriu-se para votação, obteve-se doze votos favoráveis, um voto contrário, duas abstenções, 118 

sendo uma delas por parte da Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga, que se ausentou da reunião, 119 

conforme informado no início da sessão. Por último, o presidente colocou em votação a proposta de 120 

suspensão de ingresso de novas turmas a partir do período de 2024.2, no caso de não haver uma solução 121 

definitiva junto à Administração Superior quanto à falta de espaço do IEX. Abriu-se para votação e 122 

aprovou-se por treze votos favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção por parte da Profa. Dra. 123 

Josiane Silva Costa Bruzinga, que se ausentou da reunião, conforme informado no início da sessão. Não 124 

havendo nada mais a tratar, o Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os congregados 125 

e ouvintes, e, às onze horas e cinquenta e dois minutos deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, 126 

foi lavrada a presente Ata, que, após aprovada, vai assinada digitalmente pelo Presidente da reunião e 127 

pelos demais congregados presentes. 128 
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 1/2023 - IEX (11.75) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 15/03/2023 13:37 ) 
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO 

TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

1209553

(Assinado digitalmente em 14/03/2023 10:57 ) 
LILIANE ROCHA ALMEIDA COSTA 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

2385700

(Assinado digitalmente em 14/03/2023 10:43 ) 
ELAINE FERREIRA DIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2401577

(Assinado digitalmente em 10/03/2023 16:00 ) 
LUIZ JUNIOR LEITE CARVALHO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

3061607

(Assinado digitalmente em 10/03/2023 23:21 ) 
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA 

DIRETOR DE FACULDADE

1941734

(Assinado digitalmente em 10/03/2023 16:05 ) 
EDNA SANTOS DE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1037153

(Assinado digitalmente em 13/03/2023 11:46 ) 
ELVER LUIZ MAYER 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1122076

(Assinado digitalmente em 10/03/2023 16:12 ) 
LUIZ PAULO DE SOUSA CORREIA 

DIRETOR GERAL DE INSTITUTO

1318039

(Assinado digitalmente em 10/03/2023 21:25 ) 
ERICK MARTINS NIERI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3159737

(Assinado digitalmente em 10/03/2023 16:35 ) 
MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS 

DIRETOR-ADJUNTO

3212096

(Assinado digitalmente em 10/03/2023 16:10 ) 
GABRIELA PARANHOS BARBOSA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1966824

(Assinado digitalmente em 13/03/2023 22:36 ) 
ALINE ANDRADE MOURAO 

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO

1133043

(Assinado digitalmente em 10/03/2023 16:02 ) 
ANTONIO HENRIQUE CORDEIRO RAMALHO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3306662
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