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Ata da quinta Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício 1 

do ano de dois mil e vinte. No décimo sexto dia do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e um 2 

minuto, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 01/2020, reuniu-se, sob a 3 

Presidência da diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a Congregação do Instituto de 4 

Estudos do Xingu, os representantes docentes Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, Prof. Dr. Daniel 5 

Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof. Me. Ednaldo Cândido 6 

Moreira Gomes, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e 7 

do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Representantes técnicos administrativos, Ma. Kely 8 

Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos Carvalho. Representante discente Lucivânia Barbosa da 9 

Silva. Participaram da reunião na condição de ouvintes o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, a Prof.ª 10 

Dr.ª Edna dos Santos Souza, o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide, o 11 

Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali e a Prof.ª Dr.ª 12 

Rosangela Dala Possa. E os técnicos administrativos Liliane Rocha Almeida Costa e Luiz Junior Leite 13 

Carvalho. 01. Informes. A presidente informou que ontem, dia 15 de julho, ocorreu uma live promovida 14 

por docentes do IEX no canal da Youtube e, por se tratar de um assunto transversal, sentiu falta da 15 

participação da comunidade acadêmica do Instituto, especialmente dos discentes. Pediu aos 16 

representantes das categorias, sobretudo dos discentes, o apoio na divulgação dos próximos eventos. A 17 

presidente informou, ainda, que está ocorrendo o evento #UnifesspaOnline e reforçou o convite. Sobre 18 

esse assunto, o Prof. Me. Ednaldo Cândido Moreira Gomes sugeriu que se faça uma moção de aplausos 19 

aos docentes que estão contribuindo com esses eventos no momento de pandemia. Em sequência, a Prof. 20 

Dr.ª Ananza Mara Rabello comentou que deve se pensar em maneiras de se otimizar as reuniões e que, 21 

ao seu ver, o chat da plataforma de videoconferências RNP está sendo usado de maneira excessiva, o 22 

que acaba atrapalhando o andamento das reuniões, sobretudo atrapalha aqueles congregados que 23 

precisam fazer as inscrições para uso da palavra. A presidente informou que o regimento do instituto 24 

está sendo finalizado e que há previsão de algumas regras adicionais às que já são utilizadas e que estas 25 

poderão ser adotadas de imediato. O Prof. Me. Ednaldo Cândido Moreira Gomes disse que o chat é 26 

importante, se bem moderado, pois permite ampliar as visões sobre os assuntos. Sugeriu que, para o 27 

bom andamento desse processo, a moderação fosse feita por alguém que não esteja presidindo a reunião. 28 

Para o bem-estar físico também sugeriu que após um longo período sejam adotados intervalos durante 29 

as reuniões. Em continuidade, o Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva informou que no dia 30 

31 de julho, às 15h, ocorrerá o encontro do GEPEAqua, com professores do IEX, IETU e IESB onde 31 
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serão discutidas questões voltadas para água, piscicultura e genética de peixes. Acrescentou que haverá 32 

inscrições no Sigeventos e convidou a todos para participarem. 02. Definição de demandas para a 33 

compra de material de consumo de Laboratório. A presidente informou que na última reunião o ponto 34 

foi retirado da pauta, pois entendeu-se a necessidade de se fazer uma maior discussão dessa questão 35 

orçamentária. Complementou contextualizando a questão ao dizer que foi realocado do recurso do IEX 36 

o valor de R$ 34.996,83 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos) 37 

para aquisição de material de consumo de laboratórios, além disso o IEX recebeu outro recurso no valor 38 

de R$ 46.601,94 (quarenta e seis mil, seiscentos e um reais e noventa e quatro centavos), liberado pela 39 

PROEG, destinado à aquisição exclusiva de vidrarias e reagentes. A seguir passou a palavra à Prof.ª Dr.ª 40 

Natália Hilgert de Souza Carnevali, coordenadora do laboratório multiuso do IEX. A mesma iniciou 41 

explicando as diferenças do recurso do IEX e o da PROEG. Lembrou que estão sendo selecionados itens 42 

de acordo com a demanda que foi levantada em meados de abril de 2019, e que como só existia o curso 43 

de Licenciatura em Ciências Biológicas apto a receber esse tipo de material, o curso de Bacharelado em 44 

Engenharia Florestal não participou do levantamento de demandas no período citado. A seguir foi 45 

apresentada uma planilha que discrimina a unificação de demandas com itens comuns aos dois cursos. 46 

Após inúmeros comentários com sugestões, dúvidas, e esclarecimentos, abriu-se para a votação e 47 

aprovou-se por unanimidade o uso integral do recurso da PROEG no valor de R$ 46.601,94, destinado 48 

à aquisição exclusiva de vidrarias e reagentes. A seguir passou a discussão para a demanda dos 49 

laboratórios referente ao recurso do IEX (R$ 34.996,83). A presidente lembrou que na última reunião a 50 

decisão ficou prejudicada, tendo em vista que os coordenadores de dois laboratórios estavam por ser 51 

nomeados e, portanto, a discussão passou para esta reunião tendo em vista a necessidade de receber 52 

demandas específicas por laboratório. Lembrou que os novos coordenadores estão presentes nesta 53 

reunião. O coordenador do Laboratório de Desenho, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva discorreu que 54 

fez uma planilha com todas as demandas apresentadas pelos professores do curso de Bacharelado em 55 

Engenharia Florestal, e que após esse procedimento, verificou-se que nem todos os itens se enquadravam 56 

como item de consumo. Ressaltou que teve dificuldade de procurar o orçamento. A seguir devido um 57 

problema com a visualização da planilha na plataforma da reunião, a mesma foi disponibilizada nos 58 

grupos de WhatsApp. O Prof. Me. Ednaldo Cândido Moreira Gomes disse que a leitura do Glossário 59 

do(s) Instrumento(s) de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância, da Diretoria de 60 

Avaliação da Educação Superior (DAES/MEC), indicaria-nos um potencial equívoco com a 61 

nomenclatura e com as funções dos laboratórios do Instituto. A seguir a presidente passou a palavra ao 62 
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Prof. Me. Edson de Freitas Gomes, coordenador do laboratório de ensino do IEX. O mesmo relatou que 63 

enviou e-mail aos professores e que apenas as professoras Luciana de Barros Ataide e Danielly Brito de 64 

Oliveira encaminharam demandas. A presidente lembrou que o laboratório de ensino visa atender os 65 

cursos de licenciatura e, portanto, a necessidade de ouvir professores que trabalham com estágio e 66 

prática. Após inúmeros comentários, sugestões e sobretudo dúvidas e ainda após os esclarecimentos 67 

dados pela presidente, pela técnica Liliane Rocha Almeida Costa, coordenadora administrativa, pela 68 

Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali, coordenadora do laboratório multiuso, e pela técnica de 69 

laboratório, Ma. Kely Cristina Piedade Martins que fizeram um comentário detalhado da planilha 70 

enviada como documento comprobatório da reunião intitulada “Unificação das demandas” não se 71 

chegou a um consenso acerca do rateamento do recurso entre os cursos, bem como a definição de quais 72 

materiais serão adquiridos com o recurso. Chegou -se ao entendimento pelo adiamento da discussão para 73 

uma próxima reunião. Abriu-se para votação e aprovou-se o encaminhamento por nove votos favoráveis 74 

e dois votos contrários. A Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali sugeriu definir uma nova data 75 

para resolver a questão do recurso do IEX para as demandas do laboratório multiuso. Após algumas 76 

discussões, a sugestão foi que se fizesse uma reunião extraordinária para discutir as demandas que devem 77 

ser apresentadas pelos coordenadores de laboratório, os quais devem apresentar à congregação os 78 

cenários definidos no âmbito das respectivas coordenações de laboratório e cursos no dia 24 de julho, 79 

às 9h. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por ausência. Não 80 

havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os 81 

Congregados e dos ouvintes, e, às doze horas e quarenta e dois minutos deu por encerrada a sessão, da 82 

qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada eletronicamente pela 83 

Presidente da reunião e demais congregados presentes. 84 

 Elaine Ferreira Dias ________________________________________________________________ 85 

Ananza Mara Rabello ______________________________________________________________ 86 

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva__________________________________________________ 87 

Danielly Brito de Oliveira ___________________________________________________________ 88 

Ednaldo Cândido Moreira Gomes _____________________________________________________ 89 

Josiane Silva Costa Bruzinga_________________________________________________________ 90 

Jorge Henrique da Silva Romero ______________________________________________________ 91 

Wallace Beiroz Imbrosio da Silva_____________________________________________________ 92 
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Kely Cristina Piedade Martins ________________________________________________________ 93 

Rafael dos Santos Carvalho __________________________________________________________ 94 

Lucivânia Barbosa da Silva _________________________________________________________ 95 
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