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

do ano de dois mil e vinte. No décimo quinto dia do mês de maio de dois mil e vinte, às quatorze 2 

horas e dezesseis minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 3 

01/2020, reuniu-se, sob a Presidência da diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, 4 

a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes Prof.ª Dr.ª Ananza 5 

Mara Rabello, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de 6 

Oliveira, Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, 7 

Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. 8 

Representantes técnicos administrativos, Msc. Kely Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos 9 

Carvalho. Representante discente Wenceslau Costa Neto. Participaram da reunião na condição 10 

de ouvintes o Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha, a Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, o Prof. Dr. 11 

Erick Martins Nieri e os técnicos administrativos Liliane Rocha Almeida Costa e Luiz Junior 12 

Leite Carvalho. 1. Informes. A presidente informou que a comissão de revisão do regimento 13 

interno do IEX está em fase de finalização dos trabalhos e que em breve o documento final será 14 

disponibilizado. Informou ainda sobre a necessidade dos servidores encaminharem a 15 

autodeclaração conforme memorando circular da DAP/Progep. O Prof. Dr. Jorge Henrique da 16 

Silva Romero informou que na última semana realizou uma live, juntamente com outros 17 

professores, com a temática Culturas Brasileiras e que está programando a realização de uma 18 

outra da mesma temática. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva informou que a 19 

comissão de revisão do regimento eleitoral praticamente finalizou o trabalho e que em breve 20 

encaminhará o documento para disponibilização no Participa. A Prof. Dr.ª Ananza Mara Rabello 21 

informou que na última reunião do CONSUN foi discutido que a priori, considerando o período 22 

de pandemia, todas as bolsas vigentes na Unifesspa serão mantidas. Informou ainda que foi 23 

decidida a suspensão do calendário acadêmico vigente, porém, os discentes bolsistas devem 24 

manter as atividades remotas. Acrescentou que as atividades dos alunos do EMANCIPA estão 25 

mantidas e que os monitores estão disponibilizando videoaulas aos discentes matriculados no 26 

projeto. Acrescentou ainda que durante a reunião do CONSEPE leu um documento que solicitava 27 

informações sobre as vagas de concurso para docentes dos cursos de Licenciatura em Ciências 28 

Biológicas e Bacharelado em Engenharia Florestal do IEX e que questionou o fato de outras 29 

Universidades terem recentemente feito nomeações, o que não ocorreu na Unifesspa. Informou 30 

ainda que a comissão de elaboração sobre procedimentos de atividades de pesquisa finalizou a 31 

elaboração da minuta de resolução e que em breve o encaminhará para disponibilização no 32 

Participa. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva informou que foi formada uma comissão 33 

para discutir sobre as vagas ociosas no IEX, com intuito definir os perfis dos candidatos. 34 

Informou ainda que no dia cinco de junho, dia do meio ambiente, pretende fazer uma live com a 35 

temática “O efeito das atividades antrópicas nos serviços ecossistêmicos amazônicos” que 36 

contará com a participação das pesquisadoras Erika Berenguer de Oxford e Joice Ferreira da 37 

Embrapa Amazônia Oriental. Os coordenadores de cursos externaram a necessidade de 38 

pressionar a Unifesspa/Progep quanto à nomeação dos docentes para preenchimento das vagas 39 

ociosas. Sugeriram o envio de uma carta direcionada à Unifesspa com o objetivo de tentar agilizar 40 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 
 

o processo. A técnica Msc. Kely Cristina Piedade Martins informou que chegaram recentemente 41 

três estufas no IEX, que fez conferências das mesmas e constatou que estão conforme o esperado. 42 

02 Proposições: O técnico Rafael dos Santos Carvalho propôs a inserção do ponto “Aprovação 43 

do Edital 04/2020-Seleção de discentes para atuação como bolsistas de iniciação científica nos 44 

cursos de graduação do IEX”. Abriu-se para votação e aprovou-se a inserção por unanimidade. 45 

O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva propôs a inserção do ponto “Unifesspa de 46 

Portas Abertas”. Abriu-se para votação e aprovou-se a inserção por dez votos favoráveis e uma 47 

abstenção por parte do interessado. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva pontuou que 48 

havia um ponto de pauta que não constava na convocatória da reunião e sugeriu que o mesmo 49 

deveria entrar como proposição. Com isso, aprovou-se por unanimidade a inserção do ponto 50 

“Renovação de Projeto de Pesquisa”. O técnico Rafael dos Santos Carvalho propôs a alteração 51 

na ordem de apreciação dos pontos de pauta e sugeriu que o ponto que acabara de propor fosse 52 

apreciado primeiramente devido à necessidade de publicação do edital. Abriu-se para votação e 53 

aprovou-se por unanimidade. 03. Aprovação do Edital 04/2020-Seleção de discentes para 54 

atuação como bolsistas de iniciação cientifica nos cursos de graduação do IEX. O técnico 55 

Rafael dos Santos Carvalho apresentou o edital que torna pública a abertura de processo seletivo 56 

para candidatos interessados em participar do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 57 

Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBIC/UNIFESSPA. O edital prevê 58 

bolsas de IC para o desenvolvimento de atividades de Iniciação Científica, articuladas com 59 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, em consonância com as normas desse edital e com o 60 

Decreto 7234/2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES. 61 

Abriu-se para votação e aprovou-se o edital por unanimidade. 04. Apreciação de Ad 62 

Referendum. A presidente apresentou o ad referendum nº 08/2020- Direção do IEX que aprovou 63 

a homologação da avaliação referente ao segundo ciclo do estágio probatório do servidor Ironil 64 

Quintiliano de Santana Júnior, Assistente em Administração, SIAPE nº 3046109, com nota 9,8 e 65 

conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 05. Apreciação de 66 

relatório de atividades de doutorado. Interessado: Edson de Freitas Gomes. A presidente 67 

apresentou o relatório final de atividades de doutoramento do Prof. Edson de Freitas Gomes, 68 

referentes ao período de 01/04/2019 a 01/04/2020. Após apreciação pelos congregados, abriu-se 69 

para votação e aprovou-se por unanimidade. 06. Instituição de comissão para avaliar o 3º ciclo 70 

de estágio probatório da Professora Nayara da Silva Camargo. A presidente informou que 71 

por motivo de suspeição em fazer parte da comissão avaliadora, conforme arts. 18 a 21 a Lei nº 72 

9.784/99, consultou previamente à Coordenação do Curso de Letras que encaminhou os nomes 73 

dos docentes para compor a comissão conforme a seguir: 1. Carlos Augusto Carneiro Costa 74 

(presidente), 2. Edson de Freitas Gomes e 3. Benedito de Sales Santos. Abriu-se para votação e 75 

aprovou-se por unanimidade com dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da presidente 76 

da reunião. 07. Apreciação de avaliação do estágio probatório de servidores do IEX. A 77 

presidente informou que recebeu a documentação e que realizou a avaliação dos servidores, no 78 

entanto não teve como enviar previamente a avaliação para análise dos congregados. Sugeriu-se 79 

a retirada de pauta e que as homologações das avaliações fossem realizadas via ad referendum. 80 
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Abriu-se para votação e aprovou-se a exclusão do ponto por unanimidade. 08. Inclusão de 81 

colaboradores em projeto de extensão. O Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha solicitou a inclusão 82 

de dois colaboradores em seu projeto de extensão intitulado "Análise Microbiológica da Água 83 

de Escolas Públicas e Particulares do Município de São Félix do Xingu”. Os nomes da Prof. Dr.ª 84 

Rosangela Dala Possa e do Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior. Abriu-se para 85 

votação e aprovou-se por unanimidade. A seguir optou-se pela retirada de pauta do pedido 86 

referente à inclusão de colaboradores no projeto de extensão intitulado "Redes de saberes em 87 

fitoterapia: um caminho para o resgate de plantas medicinais” que tem como coordenadora a 88 

Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevalli pelo fato de não ter sido enviada a comprovação, 89 

qual seja, a ata do colegiado de Ciências Biológicas. 09. Inclusão de colaboradores em projeto 90 

de pesquisa. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva apresentou a ata da última reunião 91 

do colegiado do curso de Engenharia Florestal onde foi aprovada a inclusão dos discentes Daniel 92 

Ferreira Costa, Katrine dos Santos Natividade e Marcos Antônio da Costa Viana como 93 

colaboradores no Projeto de Pesquisa intitulado “Impacto da mineração na qualidade da água do 94 

Rio Fresco em São Félix do Xingu-PA: Caracterização e Tratamento” que tem como 95 

coordenadora a Professora Rosangela Dala Possa. Abriu-se para votação e aprovou-se por 96 

unanimidade. 10. Proposta de criação de faculdade. Ponto retirado de pauta. 11. Apreciação 97 

de proposta de especialização no IEX. A. Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello apresentou o Projeto 98 

Político Pedagógico do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Meio Ambiente, Saúde 99 

Ambiental e Sustentabilidade. Após apreciação aprovou-se com dez votos favoráveis e uma 100 

abstenção por parte da interessada. 12. Indicação de comissão avaliadora de progressão 101 

funcional por interstício de docentes. A presidente informou que recebeu os seguintes 102 

processos de progressão: 1) Processo n. 23479.006829/2020-57,  interessado Prof. Dr. Daniel 103 

Clemente Vieira Rego da Silva; 2) Processo n. 23479.006976/2020-27,  interessada Profa. Dra. 104 

Ananza Mara Rabello; 3) Processo n. 23479.006945/2020-76, interessada Profa. Dra. Natália 105 

Hilgert de Souza Carnevali. Logo após, leu a seguinte indicação de docentes para compor a banca 106 

avaliadora: Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa (IEX/UNIFESSPA), membro titular, Prof. 107 

Dr. Diego Macedo Rodrigues (IEDAR/UNIFESSPA), membro titular, Prof.ª Dr.ª Andréa Hentz 108 

de Mello (IEDAR/UNIFESSPA), membra titular, Profa. Dra. Ezilda Maciel da Silva 109 

(IEX/UNIFESSPA), membra suplente. Informou adicionalmente que a mesma banca avaliará os 110 

três processos ora mencionados. Abriu-se para votação e a indicação foi aprovada por 111 

unanimidade. 13. Envio de carta para a Reitoria/Progep (posicionamento sobre nomeação 112 

de docentes aprovados em concurso). Após as discussões foi definido que a Direção deverá 113 

encaminhar um memorando tendo como anexo uma carta elaborada pelos colegiados dos cursos 114 

elencando os prejuízos da falta de professores para o Instituto, a fim de obter um posicionamento 115 

quanto a previsão de nomeação dos professores aprovados nos últimos concursos da Unifesspa, 116 

com lotação no IEX. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 14. Unifesspa de 117 

portas abertas. Foi apreciada a proposta do Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva e o 118 

entendimento é que o Evento proposto, que inclusive já ocorre em outras universidades, seja um 119 

evento amplo que envolva a mobilização dos cursos e da comunidade acadêmica do Instituto. 120 

https://sipac.unifesspa.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
https://sipac.unifesspa.edu.br/sipac/protocolo/consulta/consulta_processo.jsf
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Sugeriu-se que esse evento seja inserido no calendário de eventos da unidade. Abriu-se para 121 

votação e aprovou-se com nove votos favoráveis e duas abstenções. 15. Renovação de Projeto 122 

de Pesquisa. O Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha apresentou o extrato de ata da última reunião 123 

do colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas onde foi aprovada a renovação do 124 

seu projeto de pesquisa intitulado “Analise da Variabilidade Genética de Somberomurus 125 

brasilienses serra da costa brasileira através de marcadores mitocondriais e nucleares”. Abriu-se 126 

para votação e aprovou-se por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da 127 

reunião agradeceu o comparecimento de todos os membros da Congregação do Instituto, e, às 128 

dezessete horas e quarenta minutos deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada 129 

a presente Ata, que após aprovada, vai assinada pela Presidente da reunião e demais congregados 130 

presentes. 131 

Elaine Ferreira Dias __________________________________________________________ 132 

Ananza Mara Rabello _________________________________________________________ 133 

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva_____________________________________________ 134 

Danielly Brito de Oliveira ______________________________________________________ 135 

Ednaldo Cândido Moreira Gomes ________________________________________________ 136 

Jorge Henrique da Silva Romero__________________________________________________ 137 

Josiane Silva Costa Bruzinga_____________________________________________________ 138 

Wallace Beiroz Imbrosio da Silva__________________________________________________ 139 

Kely Cristina Piedade Martins ____________________________________________________ 140 

Rafael dos Santos Carvalho______________________________________________________ 141 

Wenceslau Costa Neto __________________________________________________________ 142 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 14/05/2020

ATA DE REUNIÃO Nº 556/2020 - IEX (11.75) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 15:30 ) 
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO 

COORDENADOR TEC. PEDAGOGICO

1209553

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 11:22 ) 
EDNALDO CANDIDO MOREIRA GOMES 

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO

1518133

(Assinado digitalmente em 08/06/2020 11:17 ) 
ELAINE FERREIRA DIAS 
DIRETOR GERAL DE INSTITUTO

2401577

(Assinado digitalmente em 05/06/2020 12:48 ) 
JORGE HENRIQUE DA SILVA ROMERO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

2421805

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 11:26 ) 
ANANZA MARA RABELLO 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3061183

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 10:39 ) 
DANIEL CLEMENTE VIEIRA REGO DA SILVA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3061177

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 19:20 ) 
KELY CRISTINA PIEDADE MARTINS 

TECNICO DE LABORATORIO ÁREA

3082094

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 10:56 ) 
WALLACE BEIROZ IMBROSIO DA SILVA 

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO

3137849

(Assinado digitalmente em 04/06/2020 10:40 ) 
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

1941734

(Assinado digitalmente em 09/06/2020 07:32 ) 
DANIELLY BRITO DE OLIVEIRA 

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR

3146599

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 556 2020 ATA DE REUNIÃO 03/06/2020

a4fa5fe85c

https://sipac.unifesspa.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

