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Ata da segunda Reunião Ordinária da Congregação 1 

do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício do 2 

ano de dois mil e vinte e três.  3 

No nono dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito horas e quarenta e seis minutos, na 4 

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. 6 

Mirian Cristina dos Santos, dos representantes docentes: Prof. Dr. Benedito de Sales Santos 7 

(Representante suplente da Direção Pró- Tempore da Faculdade de Letras e Educação- FALED), Profa. 8 

Dra. Danielly Brito de Oliveira (Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas), 9 

Profa. Dra. Edna Santos de Souza (Representante titular junto ao Consepe e Consun), Profa. Dra. Elaine 10 

Ferreira Dias (Representante titular do curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa), Prof. Dr. 11 

Elver Luiz Mayer (Representante titular do curso de Ciências Biológicas), Prof. Dr. Érick Martins Nieri 12 

(Representante titular do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal), Profa. Dra. Gabriela 13 

Paranhos Barbosa (Coordenadora do Curso de Especialização em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e 14 

Sustentabilidade), Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga (Diretora da Faculdade de Ciências 15 

Agrárias - FCA) e Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior (Representante suplente do Curso de 16 

Especialização   em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade). Dos representantes técnico-17 

administrativos: Liliane Rocha Almeida Costa (Representante titular da Coordenadoria Administrativa 18 

- CAD), Luiz Junior Leite Carvalho, que secretariou a reunião, e Rafael dos Santos Carvalho 19 

(Representante titular da Coordenadoria de Assuntos Acadêmicos e Pedagógicos - CAAP). Da 20 

representante discente suplente: Iana Vitória Oliveira da Silva. Participaram como ouvintes: a Profa. 21 

Dra. Aline Andrade Mourão, o Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha, a Profa. Dra. Rosangela Dala Possa 22 

e a técnica Me. Kely Cristina Piedade Martins de Oliveira. Conselheiros (as) que enviaram justificativa 23 

de ausência: Prof. Dr. Antonio Henrique Cordeiro Ramalho (Representante titular do Curso de 24 

Especialização em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade), por estar realizando 25 

atividades de ensino no município de Canaã dos Carajás. Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa 26 

(Diretor Pró- Tempore da Faculdade de Letras e Educação- FALED), por motivo de saúde. Ellen Thaís 27 

Pereira de Castro e Jesliane Freitas de Souza (Representantes discentes titulares), por estarem 28 

realizando estágio obrigatório. 1. Informes. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri, coordenador do 29 

Laboratório de Produção de Mudas do IEX, informou que assim que retornou das férias do final do 30 

ano, encontrou muitos pneus armazenados no Viveiro, e ainda recipientes de garrafas pet com água. 31 

Em seguida pediu a colaboração de todos que utilizam o espaço para não deixar esses materiais na casa 32 

de sombras, visto que o espaço é para produção de mudas e não para armazenamento de materiais. 33 

Pediu, ainda, que os professores que forem utilizar o viveiro lhe enviem um e-mail para que o mesmo, 34 

enquanto coordenador, fique ciente das atividades que estão sendo realizadas no espaço. A Profa. Dra. 35 

Rosangela Dala Possa, coordenadora do Laboratório Multiuso do IEX, informou que a Unifesspa 36 

possui uma comissão sobre os reagentes controlados, que estão discriminados numa lista que fica 37 

colada no referido laboratório. Acrescentou que no dia cinco de cada mês tem que mandar a relação do 38 

que foi usado, uma vez que é controlado pelo exército e pela polícia federal. Nesse sentido, para evitar 39 

contaminação do material, pediu aos professores que anotem na planilha a quantidade de cada material 40 
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utilizado nas aulas práticas. Informou que tem uma lista de frequência no local, a qual deve ser 41 

preenchida com horário de entrada e saída de cada pessoa, professor ou aluno, para no caso de acontecer 42 

algum imprevisto ou acidente, seja possível identificar quem estava no laboratório. Informou, ainda, 43 

que todas as reservas para aulas práticas devem ser agendadas através de formulário com antecedência 44 

de cinco dias, além do preenchimento do roteiro da aula prática, permitindo que a técnica responsável 45 

separe os materiais, conforme consta no regimento do laboratório. Por último, informou que no dia 06 46 

de janeiro, período em que ela estava de férias, bem como a técnica Me. Kely Cristina Piedade Martins 47 

de Oliveira, um (a) professor (a) utilizou o laboratório sem reserva e acabou queimando a única estufa 48 

que estava funcionando. Acrescentou que acidentes acontecem, que a Direção está tentando resolver a 49 

questão, mas não tem recursos para manutenção. A Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos informou 50 

que fez um contato em Marabá, referente a resolução eleitoral do IEX, uma vez que as faculdades têm 51 

poucos professores, e considerando que há a indicação na Resolução vigente no IEX de que a eleição 52 

para direção de faculdade fosse feita da mesma forma que a eleição para direção de Instituto. 53 

Acrescentou que a resposta foi no sentido de que se pode fazer seguindo os mesmos trâmites ou 54 

diretamente no âmbito do conselho da faculdade, mas que deve se realizar primeiramente a atualização 55 

da resolução eleitoral do Instituto e submeter a mesma ao Consun. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer 56 

lembrou que o laboratório de ensino está sendo utilizado como sala de aula no período de manhã e da 57 

tarde, implicando de forma negativa na atuação dos projetos de pesquisa e extensão, alguns com 58 

financiamento externos, e que o Instituto deu parecer favorável de que havia espaço para execução 59 

desses projetos, no momento da submissão dos mesmos. O presidente lembrou que, como é de 60 

conhecimento de todos, o Instituto está sem salas de aulas suficientes para atender todas as turmas, e 61 

funcionando de forma improvisada no auditório, laboratórios e sala de estudos da biblioteca. 62 

Acrescentou que tem articulado com a administração superior sobre essa questão, e que uma das 63 

possibilidades indicadas por parte da Sinfra é a divisão das salas de aulas. A Profa. Mirian Cristina dos 64 

Santos disse que a Direção do Instituto preza por uma gestão participativa e que nenhuma atitude será 65 

tomada sem discutir em grupo. 2. Proposições. O presidente propôs a inserção do ponto “Adequação 66 

dos espaços físicos do Instituto para uso como salas de aulas”, a fim de que a Congregação discuta com 67 

maior profundidade sobre o assunto iniciado nos informes. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez 68 

votos favoráveis, três votos contrários e uma abstenção. Em sequência, o presidente apresentou o 69 

pedido de proposição do ponto “Homologação de parecer de progressão docente” proposto pela Profa. 70 

Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga, na qualidade de presidente da comissão avaliadora. Abriu-se para 71 

votação e aprovou-se por quatorze votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada, Profa. 72 

Dra. Mirian Cristina dos Santos. Em sequência, o presidente apresentou o pedido de proposição de 73 

pontos de interesse da FALED: “Apreciação de Relatório Final de Projeto de Extensão e renovação. 74 

Interessada: Profa. Dra. Maria Aparecida Cruz de Oliveira”, “Apreciação da nova composição do 75 

Colegiado do Curso de Letras” e “Apreciação da nova composição do NDE do Curso de Letras”. Abriu-76 

se para votação e aprovou-se por quatorze votos favoráveis e uma abstenção, por parte da Profa. Dra. 77 

Mirian Cristina dos Santos. Por último, o presidente apresentou o pedido de proposição do ponto 78 

“Validação de estágio probatório”, solicitado pelo Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa. Abriu-se 79 

para votação e aprovou-se por treze votos favoráveis, uma abstenção por parte da servidora Liliane 80 
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Rocha Almeida Costa e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Gabriela Paranhos Barbosa. 3. 81 

Apreciação de ad referendum. O presidente fez a leitura da portaria ad referendum nº 08/2023, que 82 

aprova o projeto de pesquisa "Impactos socioambientais causados pela indústria de palma na Amazônia 83 

Paraense", coordenado pela Dra. Profa. Rosangela Dala Possa, com carga horária de 10 horas, e pelo 84 

colaborador Prof. Dr. Paulo de Tarso Garcia, a ser executado no período de 31/01/2023 a 30/01/2025. 85 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em seguida, o presidente fez a leitura da portaria 86 

ad referendum nº 09/2023, que aprova o projeto de pesquisa "Letramento e diversidade cultural na 87 

Amazônia", coordenado pela Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias, com carga horária de 10 horas, a ser 88 

executado no período de 06/03/2023 a 28/02/2024. Abriu-se para votação e aprovou-se por quatorze 89 

votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. Em sequência, fez a leitura da portaria ad 90 

referendum nº 10/2023, que aprova o projeto de pesquisa “Organizações camponesas, 91 

sociobiodiversidade e etnodesenvolvimento local em São Félix do Xingu (PA)”, sob a coordenação do 92 

Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva, e colaboração da Profa. Dra. Edna Santos de Souza, com carga 93 

horária de 10 horas, a ser executado no período de 01/02/2023 a 01/02/2025. Abriu-se para votação e 94 

aprovou-se por quatorze votos favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Edna Santos de 95 

Souza. Por último, fez a leitura da portaria ad referendum nº 11/2023, que aprova a minuta da 96 

Atualização do Plano de Trabalho que versa a Turma Extra de Engenharia Florestal em Canaã dos 97 

Carajás, constante no processo 23479.007829/2021-55, de acordo com as alíneas a seguir: I. Nos 98 

Planos de Trabalho: I.8. Obrigações das partes OBRIGAÇÕES DA UNIDADE PREFEITURA: 99 

Inclusão do item: "d)" custear despesas supervenientes, quando se fizer necessário, desde que 100 

devidamente justificado pela CONVENENTE. II. Nos Termos de Convênio: CLÁUSULA 101 

SEGUNDA-DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES: II Obrigações da CONCEDENTE: Alteração 102 

da redação do item "a)”: a) transferir ao INTERVENIENTE os recursos financeiros previstos para a 103 

execução deste Convênio, de acordo com a programação orçamentária e financeira do Governo Federal 104 

e o estabelecido no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, respeitado o que versa a alínea 105 

"d)" do item "2. Obrigações da Unidade PREFEITURA, título "1.8. Obrigações das partes do Plano de 106 

Trabalho do presente ajuste”. Abriu-se para votação e aprovou-se por quatorze votos favoráveis e uma 107 

abstenção por parte do Prof. Dr. Érick Martins Nieri. 4. Criação de comissão para reformulação do 108 

Regimento Eleitoral. O presidente fez a leitura do e-mail recebido com as inscrições para participação 109 

na comissão, conforme decidido na última reunião da congregação, desta forma: Profa. Dra. Luciana 110 

de Barros Ataide, para representante titular da FALED; Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, 111 

representante titular da FCA; Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira Júnior, para representante titular 112 

do curso de Ciências Biológicas, a técnica Liliane Rocha Almeida Costa, representante titular dos 113 

técnicos-administrativos e a técnica Me. Kely Cristina Piedade Martins de Oliveira, representante 114 

suplente dos técnicos-administrativos. Em seguida, o presidente abriu espaço para que os presentes na 115 

reunião pudessem se inscrever para participar da comissão. A Profa. Dra. Aline Andrade Mourão 116 

manifestou interesse para ficar na representação suplente do curso de Ciências Biológicas, a Profa. 117 

Dra. Edna Santos de Souza para representação suplente da FCA; a Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias 118 

para representação suplente da FALED, e a discente Iana Vitória Oliveira da Silva para participar como 119 

representação titular dos discentes. Em seguida, o presidente sugeriu a necessidade de indicar o 120 
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presidente da comissão. O Prof. Dr. Waldemar Borges de Oliveira aceitou ficar como presidente. 121 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 5. Aproveitamento de candidato aprovado 122 

para o curso de Engenharia Florestal. A Profa. Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga, Diretora da 123 

Faculdade FCA, lembrou que o curso tem uma vaga ociosa oriunda da redistribuição do Prof. Dr. 124 

Arinaldo Pereira da Silva. Acrescentou que o NDE e o Conselho da FCA optaram pelo aproveitamento 125 

de candidato aprovado devido a celeridade do processo e pela urgência de iniciar o próximo semestre 126 

com mais docentes. A partir disso, foi realizada a avaliação de perfis de candidatos aprovados em 127 

concursos públicos realizados pela Unifesspa e decidiu-se pelo aproveitamento do candidato Elias 128 

Costa de Souza, aprovado no concurso para provimento do cargo efetivo de Professor do Magistério 129 

Superior, objeto do Edital nº 07/2022-CEPS/Unifesspa, de 29 de março de 2022, Área do Concurso: 130 

Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais. Abriu-se para votação e aprovou-se por quatorze votos 131 

favoráveis e um voto contrário por parte da Profa. Dra. Edna Santos de Souza, pelos motivos alegados 132 

no conselho da faculdade. 6. Apreciação de nova coordenação do curso de Licenciatura em 133 

Ciências Biológicas. A Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira lembrou que está próximo do seu período 134 

de licença maternidade, devido a dificuldades em conciliar algumas atividades, uma vez que a Profa. 135 

Dra. Aline Andrade Mourão aceitou assumir a coordenação do curso e resolveu antecipar a sua saída 136 

do cargo administrativo. A Profa. Dra. Aline Andrade Mourão disse que considera que as duas têm 137 

desenvolvido uma boa gestão e que por isso aceitou o desafio de seguir à frente da coordenação do 138 

curso. Abriu-se para votação e aprovou-se por quatorze votos favoráveis e uma abstenção por parte da 139 

Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira. 7. Apreciação da composição do colegiado do curso de 140 

Licenciatura em Ciências Biológicas. O presidente apresentou o pedido de alteração na representação 141 

dos técnicos-administrativos junto ao colegiado, que passará a ter o técnico Dhionata Sabino da Silva 142 

como titular e a técnica Me. Kely Cristina Piedade Martins de Oliveira como suplente. Nesse ponto, o 143 

presidente lembrou que com a aprovação da designação da Profa. Dra. Aline Andrade Mourão para a 144 

coordenação do curso de Ciências Biológicas a mesma passa a condição de presidente do colegiado do 145 

referido curso, no lugar da Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira, que passa a atuar como membro 146 

titular. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 8. Apreciação de relatórios finais de 147 

projetos. O presidente apresentou o pedido da Profa. Dra. Danielly Brito de Oliveira para apreciação 148 

do relatório final do seu projeto de pesquisa “Cursinho Preparatório para o ENEM: ampliando as 149 

oportunidades de acesso ao Ensino Superior em São Félix do Xingu-PA”, o qual foi aprovado pela 150 

comissão do curso e ainda pelo colegiado do curso de Ciências Biológicas. Abriu-se para votação e 151 

aprovou-se por quatorze votos favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Danielly Brito de 152 

Oliveira. Em sequência, o presidente apresentou o pedido do Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos 153 

Junior para apreciação do relatório final do seu projeto de pesquisa “Caracterização taxonômica de 154 

vespas sociais (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae) no município de São Félix do Xingu, Pará, Brasil”, 155 

o qual foi aprovado pela comissão e pelo colegiado do curso de Ciências Biológicas. Abriu-se para 156 

votação e aprovou-se por unanimidade. 9. Apreciação de pedido de redistribuição. Interessado: 157 

Prof. Divino Bruno da Cunha. O Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha apresentou um resumo das 158 

atividades executadas por ele desde seu ingresso na Unifesspa. Em sequência, fez uma contextualização 159 

sobre o seu pedido de redistribuição para a Universidade Federal do Amapá – UNIFAP, mediante a 160 
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contrapartida do código de vaga desocupado n°258981, conforme ofício n°159/2023, n° do Protocolo 161 

23125.001962/2023-70 da referida universidade, destinado a reitoria da Unifesspa. Em sequência, o 162 

presidente fez a leitura do extrato de ata da reunião do colegiado do curso de Ciências Biológicas, que 163 

aprovou o pedido de redistribuição do docente. Abriu-se para votação e aprovou-se por quatorze votos 164 

favoráveis e uma abstenção por parte da Profa. Dra. Edna Santos de Souza. 10. Destituição da 165 

Comissão Eleitoral da Faculdade de Letras e Educação- FALED. O presidente lembrou que a 166 

comissão tinha como membros: 1 Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero - Representante docente 167 

titular; 2. Profa. Dra. Elaine Ferreira Dias - Representante docente suplente; 3. Dhionata Sabino da 168 

Silva - Representante técnico-administrativo titular; 4. Rafael dos Santos Carvalho - Representante 169 

técnico-administrativo suplente; 5. Rutineia do Socorro Feitosa Torres - Representante discente titular 170 

e 6. Anna Beatriz Moura Duarte - Representante discente suplente. Acrescentou que a mesma foi 171 

instituída no dia 04/11/2022 para reger os trabalhos da eleição da FALED, no entanto, a referida 172 

comissão não iniciou os trabalhos em até trinta dias, como menciona o regimento eleitoral do IEX. 173 

Diante disso, é necessário a destituição da mesma por falta de trabalho. A Profa. Dra. Mirian Cristina 174 

dos Santos lembrou que a falta de trabalho se deu por uma organização interna da FALED. Abriu-se 175 

para votação e aprovou-se por unanimidade. 11. Atualização do calendário de reuniões ordinárias 176 

da Congregação do IEX 2023. O presidente lembrou que o calendário foi aprovado na última reunião 177 

ordinária da Congregação. Acrescentou que logo após saiu o calendário administrativo 2023 da 178 

Unifesspa e foi verificado que o dia 6 de abril será ponto facultativo. Sugeriu, então, que a data da 179 

reunião ordinária aconteça no dia 5 de abril, quarta-feira. Abriu-se para votação e aprovou-se por 180 

unanimidade. 12. Homologação de parecer de progressão docente. O presidente leu o parecer de 181 

progressão funcional por desempenho acadêmico   da Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos, elaborado 182 

pela comissão composta pelas professoras Dra. Josiane Silva Costa Bruzinga, Dra. Luciana de Barros 183 

Ataide e Dra. Danielly Brito de Oliveira, que atribuiu 306 (trezentos e seis) pontos, portanto, favorável 184 

à solicitação da requerente. Em seguida, o presidente fez a leitura do termo de ciência e concordância 185 

ao parecer da comissão avaliadora, assinado pela servidora avaliada. Abriu-se para votação e aprovou-186 

se por quatorze votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada, Profa. Dra. Mirian Cristina 187 

dos Santos. 13. Apreciação de Relatório Final de Projeto de Extensão e renovação. Interessada: 188 

Prof. Dra. Maria Aparecida Cruz de Oliveira. O presidente apresentou o pedido de apreciação do 189 

relatório final do projeto de pesquisa “Literaturas e Críticas Contemporâneas”, sob a coordenação da 190 

Profa. Dra. Maria Aparecida Cruz de Oliveira, no período de 02/05/2022 a 30/12/2022, tendo como 191 

bolsista a discente Anna Beatriz Moura Duarte, o qual foi aprovado pelo colegiado do curso de 192 

Licenciatura Letras- Língua Portuguesa. Constatou-se que a professora pede a renovação do projeto, 193 

contudo, conforme extrato de ata da reunião de colegiado, o projeto ainda não tem um novo 194 

coordenador definido. Nesse sentido, o entendimento foi de aprovar apenas o relatório final. Quanto à 195 

renovação do projeto, o pedido deve ser encaminhado novamente à Congregação para apreciação, após 196 

aprovação de um coordenador no âmbito do colegiado do Curso de Letras- Língua Portuguesa. Abriu-197 

se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e cinco abstenções, por parte da Profa. Dra. 198 

Gabriela Paranhos Barbosa, Profa. Danielly Brito de Oliveira, do Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, do Prof. 199 

Érick Martins Nieri e da técnica Liliane Rocha Almeida Costa. 14. Apreciação da nova composição 200 

Junior
Realce
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do Colegiado do Curso de Letras-Língua Portuguesa. O presidente fez a leitura do extrato de ata do 201 

colegiado do curso de Letras- Língua Portuguesa, que aprovou a nova composição do referido 202 

colegiado, como representantes docentes, a saber: Prof. Dr. Benedito de Sales Santos (titular); Prof. 203 

Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa (presidente); Prof. Dr. Edson de Freitas Gomes (titular); Profa. Dra. 204 

Elaine Ferreira Dias (titular); Profa. Dra. Jane Guimaraes Sousa (titular); Prof. Dr. Jorge Henrique da 205 

Silva Romero (titular); Profa. Dra. Luciana de Barros Ataíde (titular); Profa. Dra. Maria Aparecida 206 

Cruz de Oliveira (titular); Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos (titular) e Profa. Dra. Nayara da Silva 207 

Camargo (titular). E como representantes da categoria dos técnicos-administrativos: Me. Kely Cristina 208 

Piedade Martins de Oliveira, como titular, e Dhionata Sabino da Silva, como suplente. A técnica Me. 209 

Kely Cristina Piedade Martins de Oliveira informou que não houve alteração na representação da 210 

categoria dos discentes, que permanece Anna Beatriz Moura Duarte como titular e Rutineia do Socorro 211 

Feitosa Torres como suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 15. Apreciação 212 

da nova composição do NDE do Curso de Letras Letras-Língua Portuguesa. O presidente fez a 213 

leitura do extrato de ata do colegiado do curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa, que 214 

aprovou a nova composição do Núcleo Docente Estruturante- NDE do referido curso a saber: Prof. Dr. 215 

Carlos Augusto Carneiro Costa (presidente); Prof. Dr. Benedito de Sales Santos (titular); Profa. Dra. 216 

Jane Guimaraes Sousa (titular); Profa. Dra. Mirian Cristina dos Santos (titular) e Nayara da Silva 217 

Camargo (titular). Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 16. Validação de avaliação 218 

de estágio probatório. O presidente leu a ficha de avaliação referente ao primeiro ciclo do estágio 219 

probatório da Profa. Dra. Jane Guimarães Sousa, SIAPE nº 1030889, correspondente ao período de 220 

14/02/2022 a 14/12/2022, com nota 10 e conceito Excelente. Destacou que a avaliação foi realizada 221 

pelo Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, na qualidade de chefia imediata a que a servidora esteve 222 

subordinada em maior tempo. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência, leu 223 

a ficha de avaliação referente ao primeiro ciclo do estágio probatório da Profa. Dra. Gabriela Paranhos 224 

Barbosa, SIAPE nº 1966824, correspondente ao período de 21/02/2022 a 21/12/2022, com nota 10 e 225 

conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 17. Adequação dos espaços 226 

físicos do Instituto para uso como salas de aulas. O presidente contextualizou a realidade atual do 227 

IEX, que não tem sala de aulas suficientes para atender sequer às turmas atuais. Lembrou que a sala de 228 

estudos da biblioteca, laboratórios e auditório estão sendo utilizados como sala de aula. Acrescentou 229 

que essa situação se agravará ainda mais no próximo período 2023.2, com a chegada de novas turmas. 230 

A partir disso, os congregados expuseram as seguintes possibilidades: divisão das atuais salas de aulas, 231 

divisão do auditório para funcionamento como sala de aula, funcionamento de salas de aulas em locais 232 

fora do Instituto, alteração nos PPCs e na forma de oferta de novas turmas pelos cursos, necessidade 233 

de definição sobre a situação da turma do curso de Medicina Veterinária do IETU, visto que as 234 

contrapartidas acordadas para o funcionamento do curso não estão sendo cumpridas por parte da 235 

coordenação do curso e pela PMSFX, e, ainda, a possibilidade de prorrogação do ingresso das turmas 236 

de 2023 dos três cursos do IEX, que passaria do primeiro semestre de 2023 (2023.2) para o segundo 237 

semestre de 2023 (2023.4).  Após longa discussão, o entendimento foi de que os cursos discutam sobre 238 

essa questão no âmbito de seus colegiados, assim como a categoria dos discentes e técnicos-239 

administrativos discutam junto aos seus pares, para a definição de uma proposta a ser apreciada em 240 
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reunião extraordinária da congregação no dia 17/02/2022, sexta-feira. Não havendo nada mais a tratar, 241 

o Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os congregados e ouvintes, e, às doze 242 

horas e dois minutos, deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata, que, 243 

após aprovada, vai assinada digitalmente pelo Presidente da reunião e pelos demais congregados 244 

presentes. 245 
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ATA DE REUNIÃO Nº 176/2023 - IEX (11.75) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 16:41 ) 
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO 

COORDENADOR TEC. PEDAGOGICO

1209553

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 17:46 ) 
BENEDITO DE SALES SANTOS 
PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1645985

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 17:03 ) 
LILIANE ROCHA ALMEIDA COSTA 

COORDENADOR ADMINISTRATIVO

2385700

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 16:50 ) 
ELAINE FERREIRA DIAS 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2401577

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 16:37 ) 
LUIZ JUNIOR LEITE CARVALHO 

ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

3061607

(Assinado digitalmente em 20/02/2023 16:59 ) 
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA 

DIRETOR DE FACULDADE

1941734

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 17:03 ) 
DANIELLY BRITO DE OLIVEIRA 

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO

3146599

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 17:01 ) 
EDNA SANTOS DE SOUZA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1037153

(Assinado digitalmente em 22/02/2023 15:47 ) 
ELVER LUIZ MAYER 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1122076

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 17:09 ) 
LUIZ PAULO DE SOUSA CORREIA 

DIRETOR GERAL DE INSTITUTO

1318039

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 16:57 ) 
ERICK MARTINS NIERI 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3159737

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 16:44 ) 
MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS 

DIRETOR-ADJUNTO

3212096

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 17:14 ) 
GABRIELA PARANHOS BARBOSA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1966824

(Assinado digitalmente em 17/02/2023 16:43 ) 
WALDEMAR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3309154

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 176 2023 ATA DE REUNIÃO 17/02/2023

e071938ae7

https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf


 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 
 
 

ERRATA DA ATA DA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU, 

REALIZADA NO DIA  9 DE FEVEREIRO DE 

2023.  

 

 Na linha 226, onde se lê: “aprovou-se por unanimidade”, leia- se: “aprovou-se por 

quatorze votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada, Profa. Dra. 

Gabriela Paranhos Barbosa”. 

 

São Félix do Xingu-PA, 22 de fevereiro de 2023. 

 

 

Luiz Paulo de Sousa Correia 

Diretor-Geral  

Portaria: 1134/2022  


