SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
1 Ata da nona Reunião Extraordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no
2 exercício do ano de dois mil e vinte. No vigésimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e
3 vinte, às nove horas, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 03/2020,
4 reuniu-se, sob a Presidência da diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a Congregação
5 do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa,
6 Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof. Dr. Jorge
7 Henrique da Silva Romero, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio
8 da Silva. Representantes técnicos administrativos, Ma. Kely Cristina Piedade Martins e Rafael dos
9 Santos Carvalho. Representante discente Luan Felipe de Sousa Farias. Participaram da reunião na
10 condição de ouvintes, o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, a Prof.ª Dr.ª
11 Luciana de Barros Ataide, a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali, e os técnicos
12 administrativos Liliane Rocha Almeida Costa, Luiz Junior Leite Carvalho e Renata Matos de Souza.
13 1. Informes. A presidente abriu os informes com a leitura das justificativas de ausência: da Prof.ª Dr.ª
14 Josiane Silva Costa Bruzinga, em tratamento de saúde; da Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, que
15 retornou do afastamento para tratamento de saúde, e no momento está em trânsito para o município e
16 do representante discente Wenceslau Costa Neto, que se encontra em sala de aula. Em sequência,
17 informou que na reunião ordinária do mês de dezembro será apresentada a prestação de contas deste
18 ano que finda. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva lembrou que hoje, dia 23 de novembro,
19 às 17 horas, será o início do Café Florestal e reforçou o convite a todos para participarem do evento. A
20 Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira parabenizou os professores que organizaram o “III Simpósio de
21 Educação e Inclusão Étnico Racial” finalizou agradecendo a todos que participaram do evento. O Prof.
22 Dr. Jorge Henrique da Silva Romero parabenizou os organizadores pela realização do evento citado
23 anteriormente e, em sequência, convidou a todos para participarem do “I Leartes” “Encontro sobre
24 Linguagem, Educação e Artes, que será organizado por alguns docentes do curso de Letras do IEX, e
25 contará com a participação de docentes de outras universidades, a ocorrer nos dias 09,10 e 11 de
26 dezembro. Adicionalmente, a presidente solicitou a contribuição de todos na divulgação do evento.
27 Acrescentou que será um evento aberto e plural, com a proposta de possibilitar que os alunos
28 participem. 1. Apreciação de proposta de planejamento orçamentário da Unidade para o exercício
29 financeiro do ano de 2021. A presidente informou que recebeu da Diorc/Seplan, no dia 16 de
30 novembro, a informação do teto orçamentário do IEX para o ano de 2021, no valor de R$ 71.231,30, e
31 ainda, uma planilha para indicar o planejamento orçamentário da unidade. Acrescentou que conversou
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32 com os coordenadores de curso e coordenadores de laboratório, sobre a necessidade de se discutir e
33 fazer um planejamento geral. Reiterou que esse planejamento pode ser alterado posteriormente, se
34 houver necessidade. Em sequência, a técnica Liliane Rocha Almeida Costa, coordenadora
35 administrativa do IEX, iniciou a apresentação das planilhas. Informou que o orçamento total do IEX
36 para o ano de 2021 é da ordem de R$71.231,30, dividido em recurso de capital, no valor de
37 R$15.825,38, e custeio, no valor de R$ 55.405,92, que o Instituto deve detalhar esses valores,
38 levantamento que ainda não foi concluído, pois é necessário definir previamente a destinação, além de
39 revisar outros dados inseridos na planilha disponibilizada no drive, com as sugestões dos cursos. Após
40 as discussões e sugestões, o entendimento foi que o recurso de capital da Unidade, será destinado para
41 aquisição de mobiliários e equipamentos, no montante de R$ 4.503,00. Abriu-se para votação e
42 aprovou-se por unanimidade. Em sequência, após as discussões e sugestões, a proposta foi de
43 remanejamento do recurso de capital das coordenações dos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia
44 Florestal para atender demanda dos laboratórios. Desse modo, o recurso de capital das coordenações
45 dos cursos de Ciências Biológicas e Engenharia Florestal será aplicado na aquisição de equipamentos
46 e materiais de laboratórios, no valor de R$ 11.322,38, a ser rateado entre os três laboratórios. Abriu-se
47 para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção. O Prof. Dr. Carlos Augusto
48 Carneiro Costa informou que a proposta de uso do recurso de capital do Curso de Letras é pela
49 aquisição de um equipamento projetor. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis
50 e uma abstenção por ausência de um membro que teve problemas de conectividade durante a reunião.
51 A seguir, passou-se à discussão quanto aos recursos de custeio. Após as discussões e sugestões, o
52 entendimento foi por apreciar os itens separadamente. A) serviços de terceiras pessoas jurídicas:
53 remanejamento no valor de R$ 2.000,00. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis
54 e uma abstenção por de um membro que teve problemas de conectividade durante a reunião. B)
55 passagens e despesa de locomoção para eventos: o entendimento foi pela não destinação de valores
56 para esta ação. Aprovou-se a proposta por nove votos favoráveis e uma abstenção por ausência de um
57 membro que teve problemas de conectividade durante a reunião. C) Outros serviços de terceiras
58 pessoas jurídicas: valor de R$ 5.000,00. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. D)
59 diárias pessoal civil: valor de R$ 1.973,12. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos
60 favoráveis e uma abstenção de um membro que teve problemas de conectividade durante a reunião. E)
61 despesas de passagem e locomoção: valor de R$ 1.000,00. Abriu-se para votação e aprovou-se por
62 nove votos favoráveis e uma abstenção por ausência de um membro que teve problemas de
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63 conectividade durante a reunião. F) despesa indenizações e restituições: não designação de valor para
64 esta natureza de despesa. Em seguida, abriu- se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e
65 uma abstenção por ausência de um membro que teve problemas de conectividade durante a reunião.
66 G) material de consumo na ação manutenção do IEX e subunidades: R$ 10.000,00. Abriu-se para
67 votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção por ausência de um membro que teve
68 problemas de conectividade durante a reunião. H) material de consumo na ação material de consumo
69 para laboratórios: R$ 30.482,80. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma
70 abstenção por ausência de um membro que teve problemas de conectividade durante a reunião. I)
71 auxílio a estudantes, dentro da ação apoio a participação de eventos: R$ 5.000,00. Abriu-se para
72 votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e uma abstenção por ausência de um membro que teve
73 problemas de conectividade durante a reunião. Após apreciação de cada item, a técnica Liliane Rocha
74 Almeida Costa, coordenadora administrativa do IEX, informou após conferência, que o detalhamento
75 da despesa foi finalizado fechando o valor do teto do orçamento na ordem de R$ 71.231,30. Abriu- se
76 para votação final do planejamento orçamentário da Unidade e aprovou-se por nove votos favoráveis
77 e uma abstenção por ausência de um membro que teve problemas de conectividade durante a reunião.
78 Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os
79 congregados e dos ouvintes, e, às doze horas, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi
80 lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e
81 demais congregados presentes.
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