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Ata da oitava Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no
exercício do ano de dois mil e vinte. No décimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às
nove horas e sete minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 01/2020,
reuniu-se, sob a Presidência da diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a Congregação do
Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Prof. Dr.
Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly
Brito de Oliveira, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e
Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali. Representantes técnicos administrativos, Ma. Kely
Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos Carvalho. Representante discente Luan Felipe de Sousa
Farias. Participaram da reunião na condição de ouvintes, o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer e os técnicos
administrativos Liliane Rocha Almeida Costa e Luiz Junior Leite Carvalho. 1. Informes. A presidente
iniciou informando que no dia 16 de setembro iniciou o PLE com a oferta de 21 disciplinas, sendo 20
disciplinas com monitores. A seguir, informou que a previsão de mudança para o prédio multiuso é de
19 a 23 de outubro. Informou, ainda, que no final da tarde do dia 15 de setembro saiu no DOU a
publicação de um decreto presidencial nomeando o Prof. Dr. Francisco Ribeiro da Costa para o cargo
de reitor da Unifesspa a partir desta data. O Técnico Rafael dos Santos Carvalho, Coordenador Técnico
Pedagógico, informou que no dia 15 de setembro, seguindo o edital nº 04/2020- IEX- Monitoria Especial
do PLE, foi finalizado o processo de seleção dos monitores com a publicação dos resultados. Lembrou
que daquele dia até 19 de setembro, compreenderá a próxima etapa que consiste no cadastramento dos
bolsistas selecionados no SISPROL. Ressaltou a necessidade dos coordenadores de monitoria
observarem e cumprirem os prazos. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira lembrou da realização da
Semana Acadêmica de Biologia e Letras que ocorrerá entre os dias 21 a 25 de setembro. Acrescentou
que as inscrições ocorrerão via SIGEventos, inclusive para interessados que não pertençam a Unifesspa.
A Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert Souza Carnevali indagou a respeito da indicação da representação titular
docente no CONSEPE, pois não foi comunicada da necessidade de o substituir nesta reunião. A
presidente informou que na reunião passada houve indicação do representante titular, conforme trâmite
interno. Contudo, dado o tempo curto entre a reunião ordinária e a reunião extraordinária, a portaria de
nomeação dos membros da Congregação não foi atualizada. Lembrou que conforme orientação do
Secretário Administrativo, as ausências devem ser justificadas e o suplente deve ser informado com
antecedência. A Prof. Dr.ª Josiane Silva Bruzinga lembrou que o professor está de férias. A Prof. Dr.ª
Natália Hilgert de Souza Carnevali disse que participará da reunião na qualidade de suplente do
representante docente no CONSEPE, que se encontra de férias. 2. Apreciação da Minuta do
Regimento Interno do IEX. A seguir a presidente da comissão de revisão da minuta do regimento
interno do IEX, Prof. Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali, apresentou os comentários no texto da
minuta referente ao artigo 11. Após as considerações aprovou-se por nove votos favoráveis e um
contrário, à manutenção da forma que se encontrava, sem adição de parágrafos para inserir exceções.
Discutiu-se que as comissões, mesmo com técnico e discentes, poderão se organizar em grupos de
trabalhos separados, sem necessariamente que todos tenham participação, por exemplo, na emissão de
um parecer. A seguir apresentou os comentários referente ao artigo 14. Após as discussões aprovou-se
por unanimidade que as especificações referentes ao caput, sejam inseridas em um manual de
procedimentos. A seguir foram apresentados os comentários referentes ao art. 20, inciso IX. Após as
discussões aprovou-se por unanimidade que as especificações sejam inseridas em um manual de
procedimentos. A seguir foram apresentados os comentários referentes ao artigo 27. Aprovou-se por
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unanimidade a inserção de inciso referente ao banco de horas conforme trata a Instrução Normativa nº
02 de 12 de setembro de 2018. A seguir foi apresentada a sugestão referente ao art. 32. Após as
discussões aprovou-se por nove votos favoráveis e um contrário a manutenção dos coordenadores da
CAD e a CAAP, bem como a representação da pós-graduação lato sensu. A seguir aprovou-se por oito
votos favoráveis e dois contrários a não inserção de um segundo parágrafo no art. 32, sobre o tempo de
mandato de membros natos. A seguir passou a discussão sobre o artigo 37. Aprovou-se por unanimidade
a inserção da nova redação: “Compete à Comissão de Ensino, dentre outras funções (...)”. A seguir
passou à discussão do inciso 38. Aprovou-se por unanimidade a inserção da nova redação: “Compete às
Comissões de Pesquisa e de Extensão, dentre outras funções (...)”. Após a apreciação desse ponto, a
Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali sugeriu que a reunião fosse prorrogada, tendo em vista o
fato da discussão do texto ter se prolongado muito e restar ainda muitos artigos a serem discutidos. A
presidente encaminhou a proposta de prorrogação da reunião para quinta-feira, dia 17 de setembro, às 9
horas, que foi aprovada por oito votos favoráveis e dois contrários. -------------------------------------------

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

No décimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas e cinco minutos,
excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 01/2020, reuniu-se, sob a Presidência
da diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a Congregação do Instituto de Estudos do
Xingu para prosseguimento da segunda parte da oitava reunião extraordinária da Congregação, os
representantes docentes Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva,
Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane
Silva Costa Bruzinga e Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali. Representantes técnicos
administrativos, Ma. Kely Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos Carvalho. A presidente
apresentou a justificativa de ausência na reunião do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, que no momento
encontrava-se ministrando aula em sala virtual. Apresentou também a justificativa dos representantes
discentes Wenceslau Costa Neto e de sua suplente, Lucivânia Barbosa da Silva, que estão participando
de aula remota. A seguir, passou à discussão do texto da minuta do regimento, iniciando com o artigo
40. Após discussões aprovou-se por unanimidade a unificação dos incisos II e III, passando a ter a
seguinte redação: “Um membro técnico administrativo e/ ou membro discente da Congregação (caso
seja interesse da comunidade discente). A seguir passou-se à discussão referente ao art. 74, “seção IX
(Das subunidades acadêmicas)”. Aprovou-se por seis votos favoráveis, dois votos contrários e duas
abstenções por ausência, a exclusão do tópico “Coordenação de Estágio” e a sua inserção em artigos ao
final da seção. A seguir aprovou-se por seis votos favoráveis, dois votos contrários, e duas abstenções
por ausência, a exclusão do tópico referente ao NDE. A seguir, a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza
Carnevali apresentou a proposta de redação referente à Coordenação de estágio e NDE, conforme a
seguir: “Os cursos de graduação do Instituto de Estudos do Xingu, que contêm em suas matrizes
curriculares disciplina(s) de Estágio(s) Supervisionado(s), deverão elaborar um regulamento próprio,
instituído por uma comissão, sob a presidência do coordenador de estágio”; “O (a) Coordenador (a) de
Estágio deverá ser escolhido entre seus pares do Núcleo Docente Estruturante” e “O mandato de
coordenador (a) de Estágio terá duração de dois (2) anos podendo ser prorrogado por igual período,
mediante interesse do Núcleo Docente Estruturante.” Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. A seguir passou-se a discussão sobre o artigo 84. Aprovou-se por oito votos favoráveis e
duas abstenções por ausência, a inserção do inciso III, conforme a seguir: “Nos casos dispostos nos
incisos I e II, cada curso elegerá, por voto direto e secreto de seus pares, um vice coordenador, o qual
poderá alocar até 10h (dez horas) da sua carga horária para essa atividade, conforme dispõe a Resolução
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nº 83, de 05 de dezembro de 2019, do CONSUN.” e IV “ Nas Faculdades recém criadas, que possuam
dois ou mais cursos, os cargos de Direção e Vice- direção serão indicados pela Direção do Instituto, na
condição de pro-tempore, até que sejam eleitos após processo eleitoral definido em Regimento
Eleitoral.” A seguir passou à discussão referente ao artigo 95. Após discussões, o entendimento é que
fosse deslocado para o artigo 90, o item IX “Receber e analisar os planos individuais de trabalho (PIT)
dos docentes e encaminhar à direção para preenchimento no sistema de planejamento das atividades
docentes”. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção. Em
sequência, foi feita uma pausa para acompanhar a coletiva de imprensa do reitor e vice-reitora, a respeito
da nomeação do novo reitor da Unifesspa. Com o retorno passou à discussão do artigo 98. Após
discussões, sugeriu a retirada do parágrafo 2, e a manutenção de nova redação na forma de parágrafo
único, conforme a seguir: “Os laboratórios de ensino poderão ser vinculados às faculdades e/ou cursos
de graduação e pós-graduação e geridos pelo instituto”. Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. A seguir passou a discussão do artigo 100. Após as discussões sugeriu-se a redação na
forma de parágrafo único, conforme a seguir: “Os laboratórios criados com recursos externos, isto é,
com financiamento por órgãos externos, terão como coordenador o docente responsável pela aquisição
enquanto houver vigência do edital.” Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Por fim, a
presidente agradeceu à Comissão de Atualização da Minuta do Regimento Interno e a todos (as) que
contribuíram nas discussões e abriu para sua apreciação. Aprovou-se por unanimidade, com dez votos
favoráveis, o texto atualizado pela comissão e com as alterações propostas e aprovadas pelo Conselho.
Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os
Congregados e dos ouvintes, e, às onze horas e quarenta e seis minutos, deu por encerrada a sessão, da
qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada eletronicamente pela
Presidente da reunião e demais congregados presentes.
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