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1

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

2

exercício do ano de dois mil e vinte. No nono dia do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze

3

horas e dezenove minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN

4

01/2020, reuniu-se, sob a Presidência da diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a

5

Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes Prof.ª Dr.ª Ananza

6

Mara Rabello, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de

7

Oliveira, Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª

8

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

9

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

10

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

11

da reunião na condição de ouvintes o Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes, a Prof.ª Dr.ª

12

Edna dos Santos Souza, o Prof. Dr. Erick Martins Nieri, a Profª. Dr.ª Izabele Domingues Soares

13

Miranda, a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali e os técnicos administrativos Liliane

14

Rocha Almeida Costa e Luiz Junior Leite Carvalho. 1. Informes. A presidente informou que a

15

Comissão de Revisão do Regimento Interno do IEX definiu que a minuta do Regimento Interno

16

após feitas as atualizações será apreciada em reunião extraordinária da congregação,

17

provavelmente no dia 27 de abril, tendo em vista que não há previsão de apreciação da referida

18

minuta pelo CONSUN, pois a reunião foi a adiada e não tem previsão para acontecer. Acrescentou

19

que, segundo a SEGE, a proposta deve ser enviada no decorrer deste mês, uma vez que o processo

20

com um novo pedido de apreciação já foi encaminhado. Lembrou também que foi encaminhado

21

novo processo referente a criação das faculdades e solicitou aos coordenadores de cursos que

22

acelerem suas discussões a respeito para que a proposta seja apreciada na reunião da congregação

23

prevista para dia 27 de abril. Informou ainda, que nesta semana está ocorrendo a instalação da

24

usina de energia solar no novo prédio multiuso do IEX. Informou ainda, que tem acompanhado o

25

andamento da obra, onde está com número reduzido de trabalhadores, porém o piso térreo está

26

praticamente concluído. Disse ainda que foi montado um posto de vigilância no local no intuito de

27

evitar a depredação do prédio. A Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva informou que está entregando

28

a coordenação do curso de Letras- Língua Portuguesa. Acrescentou que a sua saída foi aprovada

29

no colegiado e que esta reunião é a última que participa como conselheira na congregação.

30

Agradeceu a todos pela oportunidade e por toda parceria no período em que esteve à frente do

31

curso de letras e na representação do curso no Conselho. Informou que o coordenador pro tempore
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do curso de Letras-Língua Portuguesa será o Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes. A seguir,

33

alguns conselheiros agradeceram à Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva e enfatizaram a importância

34

da colaboração do seu trabalho para o Conselho, para o curso de Letras-Língua Portuguesa e ainda

35

para o IEX. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, a pedido do Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira

36

Rêgo da Silva, que no momento estava desconectado da reunião, informou que a missão científica

37

internacional que ocorreria na Espanha no mês de julho foi cancelada devido a pandemia do

38

coronavírus. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, indagou se seria possível fazer uma

39

consulta sobre a quantidade de inscritos no PSS. O técnico Rafael dos Santos Carvalho disse que

40

acredita ser possível fazer uma solicitação à PROEG. A seguir, informou que o edital do programa

41

de apoio ao discente ingressante foi prorrogado até o dia 30 de abril, e, que o docente ou técnico

42

interessado em submeter alguma proposta, poderá submetê-la até esta data. A Prof.ª Dr.ª Izabele

43

Domingues Soares Miranda informou que sua missão científica referente à participação em evento

44

e ministração de palestra, previstos para iniciarem nesta data, foram cancelados devido à pandemia

45

do coronavírus. A técnica Msc. Kely Cristina Piedade Martins informou que, na última sexta-feira,

46

chegaram dez microscópios e um PHmetro, e que os mesmos foram testados e encaminhados para

47

pagamento. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva informou que chegou a serra circular,

48

que foi testada e encaminhada para pagamento. Informou ainda que os livros de Engenharia

49

Florestal, solicitados no PPC, tiveram a compra liberada e a previsão de chegada é de até quarenta

50

e cinco dias. A Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva informou que os microfones de lapela chegaram

51

e foram pagos. O Prof. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva expôs a ideia do projeto “Unifesspa

52

de Portas Abertas", que consiste na visita dos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Carmina

53

Gomes ao Instituto, sendo conduzidos, sobretudo pelos acadêmicos que atuam como professores

54

monitores do Projeto Emancipa e também dos demais discentes bolsistas do IEX. Acrescentou que

55

no momento da visita seria explicada a importância de se fazer o ENEM, o que poderia ampliar o

56

acesso de alunos do município ao IEX. Disse, ainda, que propôs a ideia no colegiado de Ciências

57

Biológicas, a qual foi aprovada, por isso está apresentando à Congregação. Solicitou que os cursos

58

de Engenharia Florestal e Letras-Língua Portuguesa levem a ideia aos colegiados desses cursos

59

para que possa ser votado em congregação em outo momento. 2. Proposições: A presidente passou

60

a palavra para o técnico Rafael dos Santos Carvalho. Ele informou que finalizou o lançamento do

61

SISPLAD, de acordo com os dados solicitados, enviados pelos docentes. Disse que a princípio o

62

Plano Individual de Trabalho (PIT) de todos os professores seriam aprovados via ad referendum,
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mas como houve uma prorrogação de prazo pela PROEG para finalização do lançamento, ficou

64

definido que os PIT’s seriam apreciados nesta reunião da congregação. A seguir a presidente

65

colocou em votação a inserção do ponto “Apreciação do Plano Acadêmico Individual dos

66

Professores no Primeiro Semestre de 2020” e aprovou-se a inclusão por unanimidade. A presidente

67

informou que recebeu um e-mail da presidente da Comissão de elaboração sobre procedimentos

68

de atividades de pesquisa, Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, com a solicitação de alteração dos

69

membros da comissão, passando a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, atualmente, afastada para

70

tratamento de saúde, membra suplente e a Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, membra titular.

71

A seguir, sugeriu a inclusão do ponto de pauta “Retificação da Comissão para elaboração sobre

72

procedimentos de atividades de pesquisa”. Abriu-se para votação e aprovou-se a inclusão por

73

unanimidade. A seguir, a presidente informou que constatou que a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva

74

Camargo, que se encontra atualmente afastada para tratamento de saúde, é membra titular da

75

comissão para elaboração de minuta sobre atividades de extensão. Com isso, sugeriu a inclusão do

76

ponto “Retificação da Comissão para elaboração sobre procedimentos de atividades de extensão”.

77

Abriu-se para votação e aprovou-se a inclusão de ponto por unanimidade. 3. Ad referenda: A

78

presidente apresentou o ad referendum nº 05/2020- Direção do IEX que aprova o Edital nº

79

01/2020-IEX de Monitoria Geral 2020 e o Edital nº 02/2020-IEX- Programa de Monitoria com

80

Práticas de Laboratório, com atribuição de carga horária aos projetos de monitoria dos docentes

81

do Instituto de Estudos do Xingu, conforme as informações que seguem: Curso de Licenciatura

82

em Ciências Biológicas: a) Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha, Monitoria Geral das Disciplinas:

83

Biologia Básica e Biologia Molecular), Título do projeto: “Projeto de Monitoria como suporte às

84

disciplinas de Bioquímica Básica e Biologia Molecular”, período: de 03 a 12/2020, carga horária:

85

04 horas; b) Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Monitoria Geral da Disciplina:

86

Ecologia I, Título do projeto: “Monitoria Geral das Atividades das Disciplinas de Ecologia I e

87

Morfologia e Anatomia Vegetal”, período: de 03 a 07/2020, carga horária: 04 horas; c) Prof.ª Dr.ª

88

Danielly Brito de Oliveira, Monitoria Geral da Disciplina Citologia, Título do Projeto:

89

“Experimentação e construção de modelos didáticos para o ensino de Citologia e Química,

90

período: de 03 a 07/2020, carga horária: 04 horas. Curso de Licenciatura em Letras-Língua

91

Portuguesa: a) Prof. Dr. Benedito de Sales Santos, Monitoria Geral da Disciplina: Variação

92

Linguística, Título do Projeto: “Variação Linguística”, período: de 03 a 12/2020, carga horária: 04

93

horas; b) Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, Monitoria Geral da Disciplina: Língua Latina, Título do
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Projeto “Língua Latina”, período: de 03 a 12/2020, carga horária: 04 horas. c) Prof.ª Dr.ª Nayara

95

da Silva Camargo, Monitoria com Práticas de Laboratório da Disciplina: Fonética e Fonologia,

96

Título do Projeto, período 03/ a 12/2020, carga horária: 04 horas. Curso de Bacharelado em

97

Engenharia Florestal: a) Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, Monitoria Geral da Disciplina:

98

Matemática Básica, Título do projeto: “Aprendendo matemática, todos avançam mais”, período:

99

de 03 a 12/2020, carga horária: 04 horas; b) Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa, Monitoria Geral:

100

Disciplina Química (Ciências Biológicas), Título do Projeto: “Experimentação e construção de

101

modelos didáticos para o ensino de Citologia e Química”, período: de 07 a 12/2020, carga horária:

102

04 horas. A seguir, abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A seguir, a presidente

103

apresentou o ad referendum nº 07/2020-Direção do IEX, que aprova o edital nº 03/2020-IEX de

104

27 de março de 2020 sobre o Programa de Monitoria com práticas de Laboratório 2020.

105

Abriu-se para a votação e aprovou-se o ad referendum por unanimidade. A continuidade, a

106

presidente apresentou o ad referendum nº 06/2020- Direção do IEX que aprova o projeto de

107

pesquisa da Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, intitulado “Caracterização geoquímica,

108

hidrogeoquímica e identificação de espécies vegetais e microorganismos com potencial de

109

biorremediação de áreas em mineração artesanal de cassiterita e ouro em São Félix do Xingu –

110

Pará” com carga horária de 10 (dez) horas semanais, no período de abril de 2020 a abril de 2022,

111

contando com os colaboradores que seguem: Arinaldo Pereira da Silva, Doutor-UNIFESSPA/IEX;

112

Danielly Brito de Oliveira, Doutora-UNIFESSPA/IEX; Cristiano Bento da Silva, Doutor-

113

UNIFESSPA/IEX, Antônio Rodrigues Fernandes, Doutor-UFRA/Belém; Erika Milene Pinto de

114

Sousa, Doutora-UFRA/Capanema; Cristine Bastos do Amarante, Doutora- Museu Goeldi;

115

Marcelo Costa Santos, Doutor UFRA/Capanema; Rafael dos Santos Carvalho- Especialista-

116

Unifesspa/IEX; Renato Alves Teixeira, Doutor-UNIFESSPA/IEDAR; Josineide Rodrigues da

117

Costa, Mestre- (sem vínculo); Gledson Luiz Salgado de Castro, Doutor-UFRA/Belém; Wendel

118

Valter da Silveira Pereira, Doutorando -UFRA/Belém; Yan Nunes Dias, Doutorando-

119

UFRA/Belém; Letícia Cunha da Hungria, Doutoranda- UFRA/Belém; Watilla Pereira Covre,

120

Doutoranda UFRA/Belém; Bruna Ellen Oliveira da Silva, Graduanda-UNIFESSPA/IEX; Kassiel

121

Trajano

122

UNIFESSPA/IEX e Kevem Patryk Barbosa Roque dos Santos, Graduando- UNIFESSPA/IEX.

123

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 4. Retificação de comissão para

124

elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU). A técnica Liliane Rocha Almeida

da

Luz,

Graduando-UNIFESSPA/IEX;

Gabriel

Barros

Cunha,

Graduando-
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Costa informou que a categoria dos técnicos havia definido que ao retornar da licença maternidade

126

ela assumiria a titularidade na comissão, e o técnico Ironil Quintiliano de Santana Júnior ficaria na

127

suplência. Abriu-se para votação a aprovou-se a retificação da comissão e da portaria nº 041/2020,

128

por unanimidade. 5. Retificação de comissão para deliberar sobe a utilização de recursos do

129

Termo de Ajustamento de Conduta- (TAC). A técnica Liliane Rocha Almeida Costa informou

130

que, de igual forma para essa comissão, a categoria dos técnicos havia definido que ao retornar da

131

licença maternidade ela assumiria a titularidade na comissão, e o técnico Ironil Quintiliano de

132

Santana Júnior ficaria na suplência. Abriu-se para votação a aprovou-se a retificação da comissão

133

e da portaria nº 042/202, por unanimidade. 6. Apreciação de pedido de redistribuição.

134

Interessado: Ednaldo Cândido Moreira. O Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes informou

135

que o seu pedido se fundamenta em dois dispositivos legais essenciais, a Constituição Federal que

136

garante a manutenção da unidade familiar e a Lei 8.112/90 que rege os servidores públicos

137

federais. Ressaltou que outras resoluções sobre o assunto não suprimem a lei maior. Informou que

138

sua esposa é professora efetiva do magistério superior do curso de licenciatura em dança na

139

Universidade Federal de Alagoas- UFAL, e que a Unifesspa não possui o referido curso, o que

140

consequentemente impede seu cônjuge de prestar concurso para a Unifesspa e de tentar uma

141

redistribuição. Acrescentou que sua redistribuição está condicionada à liberação de código de

142

vagas para o IEX. Esclareceu que embora tenha retornado a pouco tempo de afastamento para

143

doutoramento, e tenha assinado um termo na PROGEP onde se comprometeu a permanecer na

144

Unifesspa após esse retorno, o que a lei preconiza é a continuação na rede federal de ensino. A

145

Prof. Dr.ª Ezilda Maciel da Silva informou que o pedido de redistribuição em questão foi

146

devidamente encaminhado juntamente com a documentação legal à coordenação do curso de

147

Letras-Língua Portuguesa, onde foi aprovado por unanimidade pela categoria dos docentes.

148

Justificou que ela não vai assumir o prejuízo, se a redistribuição não for concedida em outras

149

instâncias da Unifesspa, já que o professor pode tentar uma remoção o que não haveria

150

contrapartida de código de vagas. Acrescentou que há candidatos aprovados em concurso vigente

151

da Unifesspa que podem ocupar a vaga. A presidente esclareceu que todo processo de

152

redistribuição segue um rito, onde primeiramente é apreciado no colegiado do curso e assim foi

153

feito. Depois disso, a coordenação encaminhou o pedido à direção que verificou a legalidade do

154

pedido. Após isso, o pedido foi inserido para apreciação por este conselho, tendo em vista tratar-

155

se de pauta de competência da Congregação. Disse que consultou à PROGEP sobre a legalidade
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do pedido, e como resposta foi informado tratar de um procedimento legal e que em algumas

157

situações o docente redistribuído deve arcar com o ônus de ressarcimento ao erário, não havendo

158

prejuízos a Administração Pública. A seguir leu a resposta da PROGEP que dizia que as

159

nomeações estão momentaneamente suspensas, pois a priori não se dispõe de orçamento para fazê-

160

las e que após o período de pandemia será analisada a possibilidade de fazer novas nomeações. A

161

Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva ressaltou que o termo que o docente assina ao sair para

162

afastamento para doutoramento refere-se ao compromisso do servidor em permanecer prestando

163

serviço à União pelo mesmo período do afastamento, após o retorno, e não para uma universidade

164

específica, o que seria inconstitucional. O Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes ratificou aos

165

presentes que todos têm direitos fundamentais, e que nesse caso fica parecendo que ele acabou de

166

retornar e já quer ir embora. Disse que se trata de uma questão de oportunidade, pois todos,

167

principalmente os docentes, sabem como é difícil conseguir uma redistribuição e que já tem uma

168

relação de vinte anos com seu cônjuge. A técnica Msc. Kely Cristina Piedade Martins disse que é

169

perfeitamente compreensível o atual pedido de redistribuição. Porém, externou preocupação ao

170

lembrar que recentemente o conselho aprovou a saída de um técnico nas mesmas condições, com

171

contrapartida de códigos de vagas e até o momento a vaga não foi preenchida, trazendo prejuízos

172

para o instituto. A Prof. Dr.ª Danielly Brito de Oliveira disse que a preocupação da técnica é

173

bastante válida, no entanto, pensa que não se pode ferir o direito de um profissional em detrimento

174

de outros. O Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero disse que entende a preocupação dos

175

servidores, e que a aprovação no colegiado se deu pelo caráter legal, que não há nenhum problema

176

jurídico em relação ao caso, que não haverá nenhum ônus para a universidade, pois virá um código

177

de vaga. Acrescentou que outros servidores, inclusive técnicos saíram do IEX e levaram o código

178

de vagas e que, nesse caso, a solicitação de redistribuição é coerente. O técnico Rafael dos Santos

179

Carvalho disse que concorda com o que foi exposto por todos os conselheiros, entretanto, o

180

posicionamento da categoria dos técnicos é de que o afastamento de mais de cinquenta por cento

181

do quadro dos professores do curso de letras gerou prejuízos no andamento das atividades.

182

Acrescentou que esses afastamentos foram autorizados seguindo o argumento de que, ao

183

retornarem com melhor qualificação, os docentes poderiam contribuir com o curso de forma mais

184

significativa. Dessa forma, o entendimento dos Técnicos é que ao retornar do afastamento, o

185

professor cumpra um período nesta universidade e contribua com IEX. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara

186

Rabello disse que a maneira com que o professor está tentando a redistribuição, ao seu ver é a mais
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adequada, pois haverá disponibilização de código de vaga, já que houve uma situação de remoção

188

em que o instituto perdeu o código de vaga e existe outro pedido de remoção em andamento, onde

189

provavelmente a professora levará a vaga. O representante discente Luan Felipe de Sousa Farias

190

disse que não vê sentido em continuar com a discussão, tendo em vista que o professor já

191

apresentou todos os documentos que justificam o seu pedido e que virá um código de vagas para

192

o IEX. Acrescentou que ao ser negado, o professor provavelmente pleiteará na justiça, que não

193

será disponibilizado código de vagas, e por isso entende ser preferível aprovar a redistribuição,

194

caso contrário, a perda da vaga será de responsabilidade da congregação. O Prof. Dr. Daniel

195

Clemente Vieira Rêgo da Silva disse que o pedido do professor está muito bem embasado. A Prof.ª

196

Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga disse que a posição do colegiado de Letras foi estratégica e que

197

a remoção, ao invés da redistribuição traria muitos prejuízos para o curso. Após as discussões a

198

presidente colocou em votação o pedido de redistribuição e aprovou-se por dez votos favoráveis e

199

dois votos contrários, dos representantes da categoria dos técnicos administrativos. 7. Acordo de

200

cooperação técnica. Interessado: Erick Martins Nieri. O Prof. Dr. Erick Martins Nieri informou

201

que o acordo de cooperação técnica é referente ao projeto de pesquisa intitulado “Implantação de

202

sistemas silvipastoris para a recuperação de pastagens degradadas na região sul do estado Pará”.

203

Disse que o termo de cooperação técnica é importante para fortalecer o andamento do projeto, pois

204

os produtores rurais que participarão do mesmo estão envolvidos com a Imaflora. Abriu-se para

205

votação e aprovou-se por unanimidade. 8. Homologação de parecer de comissão de avaliação

206

de progressão funcional por interstício. Interessada Nayara da Silva Camargo. A presidente

207

leu o parecer da comissão onde constava: “Após análise da documentação comprobatória, a banca

208

de avaliação de desempenho concluiu que o relatório da docente Nayara da Silva Camargo,

209

correspondente as atividades desenvolvidas no interstício de 06/09/2017 a 06/09/2019 no âmbito

210

do Instituto de Estudos do Xingu, é satisfatório. Deste modo, a Banca Avaliadora, no uso das

211

atribuições legais que lhe confere a Portaria 0143/2019-IEX/Unifesspa, e considerando as

212

exigências da Resolução nº 4.644, de 24 de março de 2015 da UFPA, APROVA a progressão

213

horizontal da Classe A, Nível I para o Nível II, da professora Nayara da Silva Camargo, visto

214

que a mesma cumpriu as exigências desta resolução, exercendo as atividades de ensino, pesquisa

215

e extensão, somando 776,5 pontos (somatória dos grupos II a VIII), conforme a observação “c”

216

do anexo I da resolução nº 4.644/Consepe/UFPA”. Abriu-se para votação e homologou-se o

217

parecer por unanimidade. 9. Atualização de portaria de projeto de extensão. O Prof. Dr. Daniel
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Clemente Vieira Rêgo da Silva informou que o colegiado de Ciências Biológicas aprovou a

219

inclusão dos colaboradores Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, Prof.ª Dra. Luciana de Barros Ataíde,

220

Prof.ª. Dra. Edna Santos de Souza e do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva no projeto de extensão

221

da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, intitulado, “O teatro de fantoches como instrumento

222

lúdico para a prevenção de parasitoses entre crianças em idade escolar”. Abriu-se para votação e

223

aprovou-se a inclusão de colaboradores, e a atualização da portaria 085/2019, por onze votos

224

favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. 10. Solicitação de espaço físico externo às

225

dependências do Instituto de Estudos do Xingu para implantação do Horto de Plantas

226

Medicinais do IEX. A Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali disse que enviou documento

227

à Direção do IEX, solicitando espaço físico externo, nas dependências do Instituto de Estudos do

228

Xingu, em área de aproximadamente 2.250 m2 para implementação do Horto de Plantas

229

Medicinais do IEX. Esclareceu que o horto possibilitará a integração das ações de ensino, pesquisa

230

e extensão. A Prof.ª Dr.ª Josiane da Silva Costa Bruzinga disse que não está julgando o mérito do

231

trabalho da professora, mas enfatizou que acha importante que o assunto seja debatido previamente

232

pela comissão do Plano de Desenvolvimento do Unidade (PDU) para definir as demandas dos

233

outros cursos quanto à alocação dos espaços. A Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali

234

solicitou que os cursos façam seus projetos quanto à definição dos espaços para facilitar a

235

discussão no âmbito no PDU. Após as discussões, o entendimento foi que fosse retirado o ponto

236

de pauta para que fosse discutido pela comissão do PDU, visando ao amadurecimento da proposta,

237

especificamente quanto ao planejamento e a delimitação dos espaços, para posteriormente ser

238

apreciado em congregação. Abriu-se para votação e aprovou-se a retirada de pauta por

239

unanimidade. 11. Apreciação do Plano Acadêmico Individual dos Professores no Primeiro

240

Semestre de 2020. A presidente informou que será feita a leitura do relatório síntese do Plano

241

Acadêmico - 1º Semestre de 2020 (1º e 2º período de 2020), a fim de proceder a sua apreciação.

242

Feito isso, passou a palavra para o técnico Rafael dos Santos Carvalho, que comentou que recebeu

243

os Planos Individuais dos Docentes (PIT), mas que foi necessário fazer alguns ajustes de acordo

244

com as normativas pertinentes. Esclareceu ainda que a versão final dos PITs foi encaminhada por

245

e-mail a todos os docentes para análise e manifestação, em caso de necessidade de alteração. Feitas

246

essas considerações, a presidente procedeu a leitura, conforme informações que se seguem:

247

Ananza Mara Rabello, 47 horas; Arinaldo Pereira da Silva, 39 horas; Benedito de Sales Santos, 47

248

horas; Carlos Augusto Carneiro Costa, 24 horas; Cristiano Bento da Silva, 37 horas; Daniel
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Clemente Vieira Rêgo da Silva, 63 horas; Danielly Brito de Oliveira; 57 horas; Divino Bruno da

250

Cunha, 39 horas; Edna Santos de Souza, 39 horas; Ednaldo Cândido Moreira Gomes, 33 horas;

251

Edson de Freitas Gomes, 27 horas, Elaine Ferreira Dias, 81 horas; Eldinar Nascimento Lopes, 32

252

horas; Elver Luiz Mayer, 63 horas; Erick Martins Nieri, 39 horas; Ezilda Maciel da Silva, 51 horas;

253

Fabio Mario da Silva; 40 horas; Izabele Domingues Soares Miranda, 39 horas; Jorge Henrique da

254

Silva Romero, 41 horas; José Nazareno Araújo dos Santos Junior, 45 horas; Josiane Silva Costa

255

Bruzinga, 41 horas; Luciana de Barros Ataide, 61 horas; Luiz Paulo de Sousa Correia, 49 horas,

256

Natália Hilgert de Souza Carnevali, 47 horas; Nayara da Silva Camargo, 58 horas; Rosangela Dala

257

Possa, 47 horas e Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, 59 horas. A seguir, a presidente abriu-se a

258

votação e, após alguns esclarecimentos adicionais, aprovou-se o plano acadêmico referente ao

259

primeiro semestre de 2020, por unanimidade. 12. Apreciação de calendário de eventos do IEX.

260

A presidente informou que em reunião anterior foi discutido a alteração do calendário de eventos

261

de acordo com uma proposta feita pelo curso de Engenharia Florestal. Informou, ainda, que ficou

262

definido que a categoria dos discentes deveria se posicionar quanto à realização do MPEAX neste

263

ano. Ressaltou que a proposta inicial era de que os colegiados dos cursos discutissem a integração

264

ou dissociação dos eventos. Disse que recebeu recentemente um e-mail da coordenação do curso

265

de Engenharia Florestal posicionando pela manutenção da semana acadêmica do curso no mês de

266

outubro. Contudo a presidente informou que o calendário acadêmico sofrerá alterações e sugeriu

267

a retirada da pauta. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva disse que na sua opinião deve se

268

postergar a discussão sobre o calendário de eventos e esperar a divulgação do novo calendário

269

acadêmico pelo CONSEPE, considerando o atual momento de pandemia, a fim de evitar aprovar

270

um calendário de eventos sem saber o quanto o calendário acadêmico será afetado com a

271

paralisação. A representante discente Lucivânia Barbosa da Silva disse que a categoria analisou

272

toda a problemática referente a pandemia e manifestou preocupação quanto à realização do

273

MEPEAX, definindo que se deve esperar uma solução do cenário atual. O representante discente

274

Luan Felipe de Sousa Farias disse que conversou com alguns discentes a respeito da realização do

275

MEPEAX, e que a princípio ficou definido pelo cancelamento do evento, considerando a

276

quantidade de outros eventos previstos para o segundo semestre e o atual momento de pandemia.

277

Após as discussões o encaminhamento foi pela exclusão do ponto de pauta. Abriu-se para votação

278

e aprovou-se a retirada do ponto por unanimidade. 13. Retificação da Comissão para elaboração

279

de minuta sobre procedimentos de atividades de pesquisa. A presidente da reunião informou

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
280

que a presidente da referida comissão, a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, já posicionou quanto a

281

alteração em que a Prof. Dr.ª Josiane Costa Bruzinga ocuparia a posição de titular e a Prof.ª Dr.ª

282

Nayara da Silva Camargo, que atualmente está afastada para tratamento de saúde assumiria a

283

suplência. Abriu-se para votação e aprovaram-se as alterações, bem como a retificação da portaria

284

nº 003/2020, por unanimidade. 14. Retificação da Comissão para elaboração sobre

285

procedimentos de atividades de extensão. A presidente informou que considerando o fato de

286

atualmente a presidente da comissão, Prof. ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, estar afastada para

287

tratamento de saúde, se faz necessário a retificação da comissão. Sugeriu que os demais membros

288

indiquem um novo membro. A Prof. Dra. Ananza Mara Rabello disse que somente o técnico Rafael

289

dos Santos Carvalho da referida comissão estava presente e que ele precisaria conversar com o

290

outro membro titular para decidirem quem chamariam para assumir a indicação. A presidente

291

sugeriu a exclusão do ponto. Abriu-se para votação e aprovou-se a exclusão do ponto por

292

unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião agradeceu o

293

comparecimento de todos os membros da Congregação do Instituto, e, às dezessete horas e vinte

294

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

295

após aprovada, vai assinada pela Presidente da reunião e demais congregados presentes.

296

Elaine Ferreira Dias _________________________________________________________

297

Ananza Mara Rabello _________________________________________________________

298

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva_____________________________________________

299

Danielly Brito de Oliveira _______________________________________________________

300

Ezilda Maciel da Silva__________________________________________________________

301

Jorge Henrique da Silva Romero__________________________________________________

302

Josiane Silva Costa Bruzinga_____________________________________________________

303

Wallace Beiroz Imbrosio da Silva__________________________________________________

304

Kely Cristina Piedade Martins ____________________________________________________

305

Rafael dos Santos Carvalho______________________________________________________
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Luan Felipe de Sousa Farias______________________________________________________

307

Lucivânia Barbosa da Silva_______________________________________________________
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