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1

Ata da terceira Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício

2

de dois mil e vinte. No décimo segundo dia do mês de março de dois mil e vinte, às quatorze

3

horas e quatorze minutos, na Sala de Aula Três do Instituto de Estudos do Xingu – IEX,

4

localizado na cidade de São Félix do Xingu, Estado do Pará, reuniu-se, sob a Presidência da

5

diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a Congregação do Instituto de Estudos do

6

Xingu, com a presença dos representantes docentes Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, Prof. Dr.

7

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof.ª Dr.ª Ezilda

8

Maciel da Silva, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa

9

Bruzinga e do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Representantes técnicos

10

administrativos, Msc. Kely Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos Carvalho.

11

Representantes discentes Luan Felipe de Sousa Farias e Lucivânia Barbosa da Silva. Participaram

12

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

13

de Barros Ataide, o Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia e o técnico administrativo Luiz Junior

14

Leite Carvalho. 1. Informes. A presidente, na qualidade de conselheira representante do IEX no

15

CONSUN, informou que na última reunião foi apreciado e aprovado o regimento eleitoral para

16

a escolha de reitor e vice-reitor da Unifesspa. Acrescentou que é importante que todos

17

acompanhem os prazos referentes aos processos e que o cronograma se encontra disponível no

18

site da universidade. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, também representante do IEX no

19

CONSUN, informou que na reunião foi deliberado que a Unifesspa deverá elaborar seu

20

regimento eleitoral de acordo com uma medida provisória recente. Acrescentou que foi formada

21

uma comissão eleitoral com representantes docentes, técnicos e discentes para tratar do processo

22

eleitoral. Disse ainda que a Unifesspa deve enviar uma lista tríplice até 10/08/2020. A seguir

23

informou que, em assembleia docente, foi aprovada a paralisação Nacional da Educação no dia

24

18 de março e sugeriu que o instituto planeje atividades no período informado. O técnico Rafael

25

dos Santos Carvalho informou que no dia de hoje saiu a quarta chamada de candidatos

26

classificados no SISU para os cursos do IEX. Acrescentou que só foram convocados os

27

candidatos do Curso de Ciências Biológicas, devido não haver candidatos aprovados na lista de

28

espera nos demais cursos. Sugeriu a aprovação, com máxima urgência, de um processo seletivo

29

simplificado para preencher as vagas ociosas nos cursos de Letras e Engenharia Florestal.

30

Informou que está aberto o período para lançamentos no SISPLAD, e por isso, vai enviar um

31

memorando aos docentes solicitando o preenchimento do Plano Individual de Trabalho (PIT).
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Informou, ainda, que devido a inconsistências no SISPROL, a PROEG prorrogou a inscrição dos

33

bolsistas de monitoria até o dia 17 de março, e que após essa data, poderá ser feito um novo edital

34

para selecionar bolsistas para as vagas que não foram preenchidas. O técnico Luiz Junior Leite

35

Carvalho leu para os presentes uma mensagem de e-mail com a justificativa de ausência na

36

reunião da Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, onde a mesma informa ter perícia social

37

agendada nesta data na DSQV/Unifesspa Marabá-PA. A técnica Msc. Kely Cristina Piedade

38

Martins informou que pretende ofertar aos docentes e técnicos do IEX, em parceria com a

39

Secretaria de Saúde, um minicurso de Primeiros Socorros no ambiente de trabalho. Acrescentou

40

que vai elaborar um documento e definir a carga horária e a data da realização do minicurso. A

41

presidente informou que na próxima semana, no dia 19/03/2020, haverá cerimônia de colação de

42

grau dos formandos de Letras, e, no dia 20/03/2020, haverá a inauguração do novo prédio

43

multiuso do Instituto, bem como o evento “Unifesspa de Todos Nós”, com a presença do reitor

44

e pró-reitores. Informou, ainda, que devido a falta de estagiários, a biblioteca está funcionando

45

apenas no período da manhã e tarde e que está tentando resolver o problema com a maior

46

brevidade possível. 2. Proposições: O técnico Rafael dos Santos Carvalho propôs a inserção do

47

ponto “Apreciação de abertura de Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas

48

nos cursos do IEX”. Abriu-se para votação e aprovou-se a inserção por unanimidade. O Prof. Dr.

49

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva propôs a inserção do ponto “Indicação de representante

50

discente no Curso de Ciências Biológicas”. Abriu-se para votação e aprovou-se a inserção por

51

onze votos favoráveis e uma abstenção. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva propôs a

52

inserção do ponto “Indicação de representante discente no Curso de Engenharia Florestal”.

53

Abriu-se para votação e aprovou-se a inserção por onze votos favoráveis e uma abstenção. O

54

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva solicitou a inclusão do ponto “Pedido de liberação para

55

participação em audiência na Justiça”. Abriu-se para votação e aprovou-se a inserção por

56

unanimidade. A Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva propôs a inserção do ponto “Renovação de

57

contrato de trabalho. Interessada: Eldinar Nascimento Lopes”. Abriu-se para votação e aprovou-

58

se a inserção por onze votos favoráveis e uma abstenção. 3. Apreciação de Ad Referenda. A

59

presidente apresentou o ad referendum nº 02/2020- IEX que aprova a Prof.ª Dr.ª ANANZA

60

MARA RABELLO, como Coordenadora do Cursinho Popular EMANCIPA 2020, em São Félix

61

do Xingu-PA, da UNIFESSPA/PROEX, vinculado ao Instituto de Estudos do Xingu, com carga

62

horária de 10 horas, no período de 02/2020 a 12/2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por
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onze votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. A seguir, apresentou o ad

64

referendum nº 03/2020- IEX que autoriza a liberação do Prof. Dr. ARINALDO PEREIRA DA

65

SILVA, docente do curso de Engenharia Florestal para ministrar, no período de 23 a 30 de abril

66

de 2020, o componente curricular BOTÂNICA, para o Curso de AGRONOMIA no polo da

67

UNIFESSPA em Canaã dos Carajás-PA. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade.

68

4. Vice Coordenação do Curso de Ciências Biológicas. A presidente informou que este ponto

69

já havia sido apreciado anteriormente. Propôs a retirada de pauta. Abriu-se para votação e

70

aprovou-se a retirada por unanimidade. 5. Apreciação de novos membros do colegiado e NDE

71

do curso de Letras -Língua Portuguesa. A Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva informou que o

72

colegiado do curso de Letras Língua- Portuguesa aprovou a inserção do Prof. Dr. Ednaldo

73

Cândido Moreira Gomes, do Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e do Prof. Dr. Benedito de

74

Sales Santos no colegiado e NDE do curso de Letras Língua Portuguesa. A seguir, abriu-se para

75

votação e aprovou-se por unanimidade 6. Homologação de avaliação do estágio probatório

76

referente ao 3º ciclo. Interessada: Liliane Rocha Almeida Costa. A presidente da reunião

77

apresentou a avaliação do estágio probatório referente ao 3º Ciclo da servidora Liliane Rocha

78

Almeida Costa, com nota final de 9,7 e com conceito excelente. Após apreciação, abriu-se para

79

votação e aprovou-se por unanimidade. 7. Apreciação de pedidos de saída para missão

80

científica. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva apresentou o pedido de liberação para

81

missão cientifica da Prof.ª Dr.ª Izabele Domingues Soares Miranda para participar do II Simpósio

82

de Pragas Florestais, nos dias 14 e 15 de abril de 2020 em Belo Horizonte-MG, e ainda para

83

ministrar uma palestra sobre “Sementes Recalcitrantes” aos alunos do curso de Engenharia

84

Florestal na Universidade Federal de Uberlândia, Campus de Monte Carmelo-MG, no dia 17 de

85

abril de 2020, das:10min às 15h:30min. Acrescentou que devido ao deslocamento, foi autorizado

86

pelo colegiado de Engenharia Florestal o afastamento da referida professora no período de 13 a

87

18 de abril de 2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A seguir, o Prof. Dr.

88

Wallace Beiroz Imbrosio da Silva apresentou o pedido de liberação para missão científica do

89

Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva, para participar como membro de uma banca de defesa de

90

dissertação de mestrado intitulada “Cultura, Língua e oralidade Mebengôkre sobre o prisma de

91

seus mitos”, no dia 16/03/2020, às 15h, no auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

92

da UFPA/Campus Guamá, Belém-PA. Acrescentou que devido ao deslocamento, foi autorizado

93

pelo colegiado de Engenharia Florestal, o afastamento de 16 a 17/03/2020. Abriu-se para votação
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e aprovou-se por unanimidade. A seguir, foi lido pelo técnico Luiz Junior Leite Carvalho o

95

pedido de liberação da Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, que solicita liberação para participar

96

como presidente de uma banca de defesa de dissertação de mestrado intitulada “Cultura, Língua

97

e oralidade Mebengôkre sobre o prisma de seus mitos”, no dia 16/03/2020, às 15h, no auditório

98

do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA/Campus Guamá, Belém-PA. A presidente

99

passou a palavra à Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva, Coordenadora do Curso de Letras- Língua

100

Portuguesa, que confirmou a aprovação do pedido no colegiado do curso de Letras-Língua

101

Portuguesa. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 8. Apreciação de liberação

102

docente para ministrar aulas em outros campi: O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva

103

apresentou o pedido, aprovado no colegiado de Engenharia Florestal, para ministrar a disciplina

104

de Ecologia no curso de graduação em Ciências Naturais do ICE/Unifesspa, entre os dias

105

15/06/2020 a 26/06/2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma

106

abstenção por parte do interessado. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello apresentou o pedido

107

aprovado no colegiado de Ciências Biológicas, para ministrar a disciplina de Educação e Políticas

108

Ambientais, no Curso de Ciências Naturais do ICE/Unifesspa, no período de 23/03/2020 a

109

03/04/2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por

110

parte da interessada. 9. Apreciação de acordo de cooperação técnica. O Prof. Dr. Wallace

111

Beiroz Imbrosio da Silva informou que o referido acordo é para oficializar a parceria que já existe

112

entre o IEX e o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola – Imaflora. Acrescentou

113

que será sem transferência de recursos, onde alguns professores participarão na parte acadêmica

114

na coleta e análise de dados, com parceria em trabalhos de publicações com a Imaflora, que em

115

contrapartida subsidiará transportes e algumas análises de dados de solo. Abriu-se para votação

116

e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. 10. Indicação

117

de Comissão para o Seminário Multicampi e Assistência Estudantil: Após as discussões, o

118

entendimento foi pela exclusão do ponto de pauta. O conselho sugeriu que fosse enviado um

119

memorando circular de divulgação do evento, e com informações sobre o período de inscrição

120

para comissão, por um período de uma semana. Devido ao tempo exíguo, a aprovação dos

121

membros seria via ad referendum. Abriu-se para votação e aprovou-se a retirada do ponto por

122

unanimidade. 11. Apreciação de calendário de eventos do IEX. O Prof. Dr. Daniel Clemente

123

Vieira Rêgo da Silva informou que a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo solicitou que ele

124

apresentasse o calendário na reunião. Informou que a professora solicitou que cada curso
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indicasse dois professores para a comissão de eventos do IEX. Após as discussões, o

126

entendimento foi que deveria ser retirado o ponto de pauta, pois o curso de Engenharia Florestal

127

propôs o desmembramento do evento e havia a necessidade de uma discussão prévia sobre a

128

questão. O Conselho sugeriu que os colegiados dos cursos deliberassem sobre as seguintes

129

propostas: 1) manter a Semana Acadêmica do IEX, integrada com os três cursos no mês de

130

agosto. 2) desmembrar, a Semana Acadêmica da seguinte forma: a) Os cursos de Letras e

131

Ciências Biológicas no mês de agosto para permitir a participação da turma do PRONERA, b)

132

Semana Acadêmica do Curso de Engenharia Florestal, no mês de outubro, em função de só ter

133

uma turma de Engenharia Florestal e agosto ser o mês de ingresso da segunda turma. Não houve

134

a definição quanto ao MPEAX, pois precisa da confirmação da categoria dos discentes para ser

135

deliberado na próxima reunião da congregação. Abriu-se para votação e aprovou-se a retirada do

136

ponto de pauta por unanimidade. 11. Apreciação de abertura de Processo Seletivo

137

Simplificado para preenchimento de vagas nos cursos do IEX. O técnico Rafael dos Santos

138

Carvalho sugeriu a abertura de PSS para preenchimento de vagas ociosas para os cursos do IEX,

139

sendo 26 (vinte e seis) para o curso de Engenharia Florestal e 20 (vinte) para o curso de Letras-

140

Língua Portuguesa. Acrescentou que poderá ser definido em edital, a utilização de notas de

141

edições de ENEM anteriores, deixando a cargo da PROEG e do CRCA a definição do calendário

142

de realização do mesmo. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 12. Indicação de

143

representante discente no colegiado de Ciências Biológicas. O Prof. Dr. Daniel Clemente

144

Vieira Rêgo da Silva informou que a discente Juliana Mendes Martins Assunção pediu para sair

145

da representação discente no colegiado de Ciências Biológicas. Informou ainda que foi aprovado

146

no colegiado o nome da discente Caroline Lopes Rodrigues, como titular, e o discente Lucas de

147

Sousa Lopes, como suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e

148

uma abstenção. 12. Indicação de representante discente no colegiado de Engenharia

149

Florestal: O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva informou que os discentes do curso de

150

Engenharia Florestal aprovaram novos representantes. Foram indicados os seguintes nomes: o

151

discente Tharsis Jordanny Pereira Vasconcelos, como titular e a discente Camila Pereira da Silva,

152

como suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção.

153

13. Pedido de liberação para participação em audiência na Justiça. O Prof. Dr. Arinaldo

154

Pereira da Silva informou que tem uma audiência marcada na justiça no dia 16 de março na

155

cidade de São Luiz dos Montes Belos-GO. Informou que apresentou ao NDE o cronograma de
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reposição de aulas e pediu a liberação a partir de 13 de março considerando a distância até o local

157

da audiência. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 14. Renovação de contrato

158

de trabalho. Interessada: Eldinar Nascimento Lopes. A Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva

159

informou que o colegiado de Letras- Língua Portuguesa aprovou a renovação do contrato da

160

Prof.ª Msc. Eldinar Nascimento Lopes, vinculado ao lastro do Prof. Dr. Fabio Mario da Silva.

161

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a

162

Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os membros da Congregação do

163

Instituto, e, às dezesseis horas e trinta e quatro minutos deu por encerrada a sessão, da qual para

164

constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada pela Presidente da reunião e

165

demais congregados presentes.

166

Elaine Ferreira Dias ________________________________________________________

167

Ananza Mara Rabello _________________________________________________________

168

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva_____________________________________________

169

Danielly Brito de Oliveira _______________________________________________________

170

Ezilda Maciel da Silva__________________________________________________________

171

Jorge Henrique da Silva Romero__________________________________________________

172

Josiane Silva Costa Bruzinga_____________________________________________________

173

Wallace Beiroz Imbrosio da Silva__________________________________________________

174

Kely Cristina Piedade Martins ____________________________________________________

175

Rafael dos Santos Carvalho______________________________________________________

176

Luan Felipe de Sousa Farias______________________________________________________

177

Lucivânia Barbosa da Silva_______________________________________________________
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