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Ata da sexta Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício
do ano de dois mil e vinte. No décimo quinto dia do mês de junho de dois mil e vinte, às nove
horas e três 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.ª Dr.ª Ananza
Mara Rabello, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de
Oliveira, Prof.ª Dr.ª Edna de Santos Souza, Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes, Prof. Dr.
Jorge Henrique da Silva Romero, e do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva.
Representantes técnicos administrativos, Luiz Junior Leite Carvalho e Msc. Kely Cristina
Piedade Martins. Representantes discentes Luan Felipe de Sousa Farias e Wenceslau Costa Neto.
Participaram da reunião na condição de ouvintes o Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha, o Prof. Dr.
Edson de Freitas Gomes, o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, o Prof. Dr. Erick Martins Nieri, a Prof.ª
Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali e a técnica administrativa Liliane Rocha Almeida Costa.
01. Informes. A presidente informou que atualmente há uma consulta aberta pela PROEG e
PROGEP referente às demandas de capacitação e desenvolvimento dos servidores. A seguir
passou a palavra ao Prof. Dr. Denílson Costa da PROEG que foi convidado a participar da reunião
e deu orientações quanto a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Pessoas- PDP. A Prof.ª
Dr.ª Ananza Mara Rabello informou que na última reunião extraordinária do CONSUN, ocorrida
em 02/06/2020, foi aprovado por unanimidade, o resultado da eleição para o cargo de reitor e
vice-reitor da Unifesspa e que a chapa do Prof. Dr. Maurílio de Abreu Monteiro foi vencedora
para o quadriênio de 2020 a 2024. Informou que a medida provisória 914/2019, que estabelecia
regras para a consulta à comunidade acadêmica para a formação de lista tríplice para reitor perdeu
a eficácia, porém a eleição da Unifesspa seguiu as regras da referida medida provisória. Disse
ainda que na mesma reunião a Prof.ª Dr.ª Idelma Santiago, Reitora pro tempore da Unifesspa
informou sobre uma pesquisa que está sendo feita via SIGAA com os discentes da graduação
para se ter um panorama avaliativo da acessibilidade à internet no intuito de subsidiar o
planejamento de retornos das atividades e orientou a divulgação da mesma aos alunos.
Acrescentou que não existe até o momento, uma previsão de retorno às atividades e que após a
pesquisa será formado um grupo de trabalho visando discutir e preparar o retorno. Disse ainda
que o “Painel Reflexão em tempos de crise” da Unifesspa, que trata das temáticas de diferentes
áreas, ultimamente está recebendo muitas contribuições da área de Biologia, mas que é muito
importante a participação de outras áreas. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva
informou que em breve acontecerá o II ENABEL online que contará com três mesas redondas.
Informou que a carta a ser encaminhada à reitoria, aprovada na última reunião da congregação,
elencando os prejuízos da falta de professores e técnicos, solicitando um posicionamento quanto
a previsão de nomeação de servidores aprovados nos últimos concursos da Unifesspa para lotação
no IEX, está quase pronta e que a encaminhará ao representante dos técnicos administrativos para
que a categoria dê a sua sugestão. Informou ainda que a comissão para revisão do regimento
eleitoral finalizou a elaboração do documento e que o mesmo ficou disponível no Participa por
uma semana para sugestões da comunidade acadêmica. Disse que já recebeu da direção o
documento com as contribuições e que haverá outras reuniões da comissão para formatação da
versão final do documento e após isso poderá ser apreciado pela congregação. O Prof. Dr.
Wallace Beiroz Imbrosio da Silva ratificou que o II ENABEL ocorrerá nos dias 19 e 29 de junho
e no dia 03 de julho. A seguir a presidente informou que a partir desta reunião da congregação,
considerando que a ata é um documento oficial e um instrumento suficiente a ser utilizado para
o registro expositivo dos fatos e deliberações ocorridas em uma reunião, adotará juntamente com
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a secretaria administrativa um novo procedimento administrativo e com isso, as gravações dos
áudios das reuniões da congregação serão mantidos apenas até o momento da assinatura da ata
pelos congregados, para consulta caso haja dúvidas sobre o que foi transcrito. Acrescentou que
essa situação se deve ao fato de não se ter uma padronização oficial sobre a forma de como
guardar os arquivos de áudios. A técnica Msc. Kely Martins Piedade Martins sugeriu que o envio
da ata para apreciação dos conselheiros seja feito pelo drive e que seja estipulado um prazo para
o retorno dos conselheiros a fim facilitar a correção. O Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira
Gomes sugeriu que o documento tenha um moderador e que o mesmo verifique as sugestões
apresentadas pelos congregados e com isso dará segurança digital e manterá o decoro de todo o
processo. A seguir A técnica Msc. Kely Martins Piedade Martins questionou à presidente se têm
uma previsão quanto a mudança para o novo prédio. A presidente informou que no momento não
há prazo determinado para a mudança, que tem cobrado agilidade na conclusão da obra, e que a
orientação da SINFRA é de que a mudança ocorra apenas após o retorno das atividades e que no
momento de pandemia não estaríamos autorizados a fazer a mudança. A seguir a mesma
continuou dizendo que observou um certo avanço no acabamento da obra, mas no último relatório
do técnico Ironil Junior observou-se a redução da força de trabalho, que a empreiteira foi
notificada, cabendo a mesma concluir a obra. Esclareceu que por se tratar de um processo
licitatório cabe a Unifesspa somente fiscalizar e ajuizar ações na justiça, se necessário. A seguir
a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello questionou o fato de no calendário de reuniões da congregação
do IEX não prever a realização de reunião no mês de julho. A presidente informou que o
calendário de reuniões da congregação do IEX estava atrelado ao calendário acadêmico e que o
fato de não ter reuniões em julho devia-se ao recesso acadêmico, contudo, considerando que o
calendário acadêmico foi suspenso e que as atividades administrativas foram mantidas, desse
modo verificará algumas informações e dará um retorno. O técnico Luiz Junior Leite Carvalho
informou que assumirá a suplência na reunião em virtude da ausência do titular Rafael dos Santos
Carvalho por motivo de férias. 02. Proposições. O coordenador pro tempore do curso de
Licenciatura em Letras Língua- Portuguesa, Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes solicitou
a inclusão do ponto “Indicação de candidato do banco de reserva de vaga da Unifesspa para
ocupar o código de vaga oriundo da redistribuição do Professor Ednaldo Cândido Moreira
Gomes”. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por
parte do interessado. A seguir verificou-se que a maioria dos congregados não receberam o email com o link para acesso ao drive com os documentos comprobatórios referente aos pontos de
pauta. Ouvidas algumas sugestões, aprovou-se por sete votos favoráveis e cinco votos contrários
o adiamento desta reunião para às 09:00 h do dia 16 de junho. Não havendo nada mais a tratar, a
Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os membros da Congregação do
Instituto, e, às onze horas e sete minutos deu por encerrada a sessão. No décimo sexto dia do mês
de junho de dois mil e vinte, às nove horas e seis 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 6.ª reunião Ordinária da Congregação. Não havendo
novos informes, passou-se a apreciação dos pontos de pauta. 03. Ad. Referenda. A presidente
apresentou o ad referendum nº 09/2020- Direção do IEX que aprovou a homologação da
avaliação referente ao segundo ciclo do estágio probatório da servidora Natália Hilgert de Souza
Carnevali, SIAPE nº 1212742, com nota 10 e conceito excelente. Abriu-se para votação e
aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção. A seguir a presidente apresentou o ad
referendum nº 10/2020- Direção do IEX que aprovou a homologação da avaliação referente ao
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segundo ciclo do estágio probatório do servidor José Nazareno Araújo dos Santos Júnior, SIAPE
nº 3057647, com nota 9,8 e conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze
votos favoráveis e uma abstenção. A seguir a presidente apresentou o ad referendum nº 11/2020
que atualiza o período de execução do projeto de pesquisa intitulado "Análise da Variabilidade
Genética de Scomberomorus serra da costa brasileira através de marcadores mitocondriais e
nucleares" que será realizado no período de 06/05/2020 a 06/05/2021, tendo como coordenador
o Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A
presidente apresentou o ad referendum nº 12/2020- Direção do IEX que aprovou a homologação
da avaliação referente ao segundo ciclo do estágio probatório do servidor Luiz Junior Leite
Carvalho, SIAPE nº 3061607, com nota 10 e conceito excelente. Abriu-se para votação e
aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. 04. Validação
de avaliação do estágio probatório de servidores do IEX. A presidente apresentou a avaliação
referente ao terceiro ciclo do estágio probatório da servidora Nayara da Silva Camargo, SIAPE
nº 2418330, com nota 8,1 e conceito bom. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade.
A presidente apresentou a avaliação referente ao segundo ciclo do servidor Divino Bruno da
Cunha, SIAPE nº 1186993, com nota 9,8 e conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovouse por unanimidade. A presidente apresentou a avaliação referente ao segundo ciclo do estágio
probatório do servidor Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, SIAPE nº 3061177, com nota 10
e conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma
abstenção por parte do interessado. A presidente apresentou a avaliação referente ao primeiro
ciclo do estágio probatório do servidor Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, SIAPE nº 3137849,
com nota 10 e conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis
e uma abstenção por parte do interessado. A presidente apresentou a avaliação referente ao
primeiro ciclo do estágio probatório da servidora Josiane Silva Costa Bruzinga, SIAPE nº
1941734, com nota 10 e conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. A presidente apresentou a avaliação referente ao primeiro ciclo do estágio
probatório da servidora Luciana de Barros Ataide, SIAPE nº 1006639 com nota 10 e conceito
excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente apresentou a
avaliação referente ao segundo ciclo do estágio probatório da servidora Ananza Mara Rabello,
SIAPE nº 3061183, com nota 10 e conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por
onze votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. 05. Constituição de banca de
avaliação de progressão docente, processo nº 23479.007785/2020-82. A presidente informou
que recebeu o processo de progressão nº 23479.007785/2020-82, que tem como interessado o
Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha. Logo após, leu a seguinte indicação de docentes para compor
a comissão avaliadora: Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, membro titular, Prof. Dr.ª Edith
Cibelle de Oliveira Moreira, membra titular, Prof.ª Dr.ª Aline Correa de Carvalho, membra titular
e Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva, membra suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. 06. Alteração de data de missão científica internacional. Interessado: Daniel
Clemente Vieira Rêgo da Silva. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva apresentou
o extrato de ata do colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas comprovando a
aprovação pelo colegiado da alteração da data da missão científica internacional que se realizará
em Porto Real, na Espanha, referente ao projeto “Non forced multi-compartment exposure
system: Complementary 19 ecotoxicological approach for assessing environmental disturbance
20 (MultiCecotox)”, anteriormente aprovada pela congregação para o mês de julho e adiada em
virtude da pandemia (Covid 19). Discorreu sobre a importância do projeto que possibilitará trazer
a metodologia a ser aplicada no IEX e a internacionalização do instituto através de futuras
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publicações em revistas científicas internacionais. A seguir solicitou a apreciação de uma nova
data para usufruir da sua bolsa de estudos vinculada ao Projeto sendo de 29/11/2020 a
19/12/2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por
parte do interessado. 07. Inclusão de colaboradores em projeto de extensão. A Prof.ª Dr.ª
Natália Hilgert de Souza Carnevali apresentou o extrato de ata da quinta reunião ordinária do
colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas comprovando a aprovação da
inclusão dos colaboradores no seu projeto de extensão “Redes de saberes em fitoterapia: um
caminho para o resgate de plantas medicinais": a saber: Ananza Mara Rabello – Docente/IEX;
Cristiano Bento da Silva – Docente/IEX; Elver Luiz Mayer – Docente/IEX; Dilma Costa Ferreira
– Discente/IEX; Ironil Quintiliano de Santana Júnior – Técnico/IEX; Silvia Helena dos Santos
Cardoso – Docente/ILLA; Janine de Kassia Rocha Bargas – Docente/ICSA; Thiago de Oliveira
Carnevali – Docente/UFPA. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 08. Inclusão
de colaboradores em projeto de pesquisa. A seguir a Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira
apresentou o extrato de ata da quarta reunião ordinária do colegiado do Curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas comprovando a aprovação da inclusão da Técnica Msc. Kely Cristina
Piedade Martins e da Prof.ª Dr.ª Aline Correa de Carvalho como colaboradoras no seu projeto de
pesquisa “Incidência de Parasitoses intestinais nas crianças em idade escolar no município de
São Félix do Xingu, Pará, Brasil”. A seguir solicitou a apreciação pela congregação. Abriu-se
para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada.
A seguir a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali apresentou o extrato de ata da quinta
reunião ordinária do colegiado do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas comprovando
a aprovação da inclusão do Prof. Dr. Thiago Oliveira Carnevali- Docente- UFPA como
colaborador em seu projeto de pesquisa intitulado “Determinação de parâmetros físico-químicos
na germinação e emergência de sementes florestais tropicais". A seguir solicitou a apreciação
pela congregação. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 09. Indicação do
candidato do banco de reserva de vaga da Unifesspa para ocupar o código de vaga oriundo
da redistribuição do Professor Ednaldo Cândido Moreira Gomes. O Prof. Dr. Ednaldo
Cândido Moreira Gomes relatou que em virtude do seu processo de redistribuição, sob nº
23479.006897/2020-16, que é de contrapartida de código de vaga da UFAL para o IEX
Unifesspa, há a possibilidade de indicação de candidato para preenchimento da vaga. A seguir
apresentou o extrato de ata da terceira reunião extraordinária do colegiado do Curso de
Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa que aprovou o aproveitamento da candidata Mirian
Cristina dos Santos, classificada e aprovada em segundo lugar no concurso de Estudos Literários
Edital 129/2018. A seguir solicitou a apreciação pela congregação. Abriu-se para votação e
aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. Não havendo
nada mais a tratar, a Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os membros da
Congregação do Instituto, e, às dez horas e trinta e três 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.
Elaine Ferreira Dias __________________________________________________________
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Ananza Mara Rabello _________________________________________________________
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Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva_____________________________________________
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Danielly Brito de Oliveira ______________________________________________________
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Ednaldo Cândido Moreira Gomes ________________________________________________
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Edna Santos de Souza__________________________________________________________
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Jorge Henrique da Silva Romero __________________________________________________
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Wallace Beiroz Imbrosio da Silva__________________________________________________
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Kely Cristina Piedade Martins ____________________________________________________
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Luiz Junior Leite Carvalho ______________________________________________________
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Wenceslau Costa Neto __________________________________________________________
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Luan Felipe de Sousa Farias ______________________________________________________
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