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INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
1 Ata da sétima Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício
2 do ano de dois mil e vinte. No décimo dia do mês de julho de dois mil e vinte, às nove horas e
3 seis minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 01/2020,
4 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. Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero,
8 Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva.
9 Representante técnicos administrativos, M.a Kely Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos
10 Carvalho. Representantes discentes Luan Felipe de Sousa Farias e Lucivânia Barbosa da Silva.
11 Participaram da reunião na condição de ouvintes o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, o Prof.
12 Dr. Divino Bruno da Cunha, a Prof.ª Dr.ª Edna dos Santos Souza, o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer,
13 Prof. Dr. Erick Martins Nieri, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide, a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert
14 de Souza Carnevali e a Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa. E os técnicos administrativos Liliane
15 Rocha Almeida Costa e Luiz Junior Leite Carvalho. 01. Informes. A presidente iniciou
16 informando que participou recentemente de uma reunião com o GT sobre o período letivo
17 emergencial. Destacou que o GT decidiu pela prorrogação da discussão da Minuta sobre o Ensino
18 Emergencial devido à necessidade de revisão da minuta, bem como uma ampla publicidade do
19 texto e mobilização da comunidade acadêmica da Unifesspa com a publicação prévia no
20 Participa. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, que representou a Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira
21 Dias na primeira parte da reunião com o GT, apontou outras questões apresentadas na reunião
22 por outros institutos e destacou que o posicionamento do IEX está alinhado com o
23 posicionamento do GT. Informou que o MEC flexibilizou o calendário das bolsas do PIBID, o
24 prazo máximo passou a ser o mês de novembro, e que as atividades dessas bolsas podem ocorrer
25 remotamente, desde que o calendário acadêmico esteja vigente, caso não ocorra as bolsas devem
26 ser devolvidas. A seguir, a presidente apresentou a justificativa de ausência na reunião enviada
27 pelo representante Wenceslau Costa Neto e informou que sua suplente, a acadêmica Lucivânia
28 Barbosa da Silva, representará a categoria. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello informou que nos
29 informes da reunião do CONSEPE foi proposta a retirada da pauta da minuta do calendário
30 emergencial e que outro conselheiro também defendeu essa possibilidade. Contudo, o presidente
31 informou tratar-se de um procedimento ordinário nas reuniões dos Conselhos, que é o trâmite
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32 regular dos processos. Explicou também que se a minuta não fosse considerada como proposição,
33 não poderia ser discutida como pauta na próxima reunião do CONSEPE. A Prof.ª Ananza
34 também relatou que foi sugerido nessa reunião que a minuta da resolução e o calendário
35 emergencial fossem discutidos em uma reunião extraordinária, antes da ordinária prevista para
36 o dia 27 de agosto. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello informou, ainda, que a proposta de criação
37 da especialização em Meio Ambiente, Saúde Ambiental e Sustentabilidade entrou como
38 proposição e, provavelmente, será apreciada na próxima reunião ordinária do CONSEPE. Por
39 último, informou que nessa mesma reunião constou na pauta do dia o recurso do candidato Nilson
40 dos Santos Trindade, contra o resultado do concurso docente, tema Educação I, edital nº
41 075/2019. A Câmara de Ensino de Graduação decidiu negar o recurso do candidato, e esse
42 parecer foi aprovado por unanimidade, mantendo a decisão da unidade e o parecer da banca. O
43 Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva informou, a pedido da Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala
44 Possa, coordenadora da turma especial do curso de Engenharia Florestal via Programa Forma
45 Pará, em parceria com a Prefeitura Municipal de Tailândia e a Unifesspa, que em breve o projeto
46 será apresentado. Informou que participou juntamente com o Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira
47 Gomes, de uma reunião com a Técnica Laranna Prestes Catalão e representantes de outros
48 institutos, ocasião em que ela apresentou algumas propostas de cursos de capacitação, tais como
49 oficinas e palestras. Informou ainda que durante a reunião, vários docentes da Unifesspa
50 questionaram se os prazos apresentados pela https://unifesspaonline.unifesspa.edu.br/ não seriam
51 exíguos demais. Relatou que alguns professores sugeriram cursos de formação modulares e mais
52 duradouros (tais como, por exemplo, especializações). O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo
53 da Silva discorreu a respeito dos bolsistas de monitoria geral e laboratório e questionou como
54 será realizado a avaliação dos relatórios das atividades desses projetos. A seguir foi sugerido que
55 as comissões, que atualmente analisam os projetos dos professores, possam também analisar os
56 projetos de monitoria. Mas que é necessário aprovação para esse fim específico. A presidente
57 informou que aguardará a indicação dos membros para aprovação via ad referendum. 02.
58 Proposições: O Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes solicitou a inclusão do ponto.
59 “Indicação de Coordenador de Laboratório de Ensino”. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello
60 sugeriu que fosse analisado junto com o ponto de ordem 07. A presidente abriu uma consulta e
61 aprovou-se a sugestão por unanimidade. 03. Apreciação de ad referendum. A presidente
62 apresentou o ad referendum nº 13/2020- IEX que aprova os membros da Comissão de Avaliação
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63 de Processo de Progressão por Interstício do servidor José Nazareno Araújo dos Santos Júnior,
64 SIAPE nº 3057647, conforme a seguir: 1) Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa - membro
65 titular; 2) Prof.ª Dr.ª Edith Cibelle de Oliveira Moreira- membra titular; 3) Prof.ª Dr.ª Aline
66 Correa de Carvalho, membra titular; 4) Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva, membra suplente.
67 Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 04. Instituição de comissão para
68 elaborar minuta de resolução sobre qualificação. A presidente informou que esse ponto se
69 deve à necessidade de se elaborar o plano de qualificação da unidade. A seguir, propôs a abertura
70 de período de inscrições dos interessados em compor a comissão e a definição de alguns critérios
71 como prazo, quantidade de docentes por curso, quantidade de membros de outras categorias. O
72 Prof. Dr. Daniel Clemente Rêgo Vieira da Silva lembrou que os afastamentos para qualificação
73 de docentes estão previstos no PPC dos cursos, mas que não há uma normatização interna.
74 Sugeriu que se normatize as saídas para evitar conflitos. O representante técnico, Rafael dos
75 Santos Carvalho, pediu esclarecimentos acerca de como seria a definição dos critérios para a
76 instituição das comissões. Ressaltou que os técnicos administrativos já estão se mobilizando no
77 sentido de regulamentar os afastamentos para qualificação e questionou se poderia ser feita uma
78 única resolução que contemplasse docentes e técnicos ou se teríamos uma resolução para cada
79 categoria. A representante técnica, M.a Kely Cristina Piedade Martins complementou dizendo
80 que atualmente são seis técnicos no IEX que manifestaram em contribuir na elaboração do texto
81 da resolução e sugeriu que se fizesse resoluções separadas. A presidente sugeriu fazer uma
82 enquete para definir sobre a instituição das comissões, se uma ou duas. Onze congregados
83 escolheram duas comissões e um congregado escolheu que deveria ser apenas uma comissão.
84 Sobre os procedimentos, após sugestões definiu-se que a inscrição deveria ser realizada via e85 mail ao instituto, com abertura de prazo de vinte dias para inscrição, e a quantidade de membros
86 deve ser ímpar. 05. Apreciação de resolução sobre normas e procedimentos de atividades de
87 pesquisa. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello lembrou que juntamente com ela fazem parte da
88 comissão os docentes, o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva e a Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa
89 Bruzinga. Iniciou apresentando a minuta, bem como as tabelas anexas à mesma. Informou que
90 houve algumas contribuições no Participa. Após esclarecimentos, alguns congregados e ouvintes
91 da reunião apresentaram dúvidas sobre partes da minuta, e fizeram algumas sugestões. Após
92 intensa discussão, o encaminhamento foi que se retirasse de pauta para esclarecimentos sobre as
93 dúvidas através de uma reunião informal, para posterior deliberação. A presidente da comissão,
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94 Prof.ª Ananza Mara Rabello, sugeriu fazer uma enquete para registro. Computou-se onze votos
95 favoráveis à retirada de pauta e um voto contrário. 06. Definição de demandas para compra de
96 material de consumo do Laboratório Multiuso. A Técnica M.a Kely Cristina Piedade Martins
97 apresentou as planilhas com a discriminação das demandas de reagentes e vidrarias para o
98 laboratório multiuso. Houve muitas dúvidas por parte de alguns congregados sobre as planilhas,
99 os recursos e principalmente sobre o rateamento dos saldos entre os cursos. Após as discussões
100 a presidente sugeriu a retirada do ponto de pauta e que fosse marcada uma reunião extraordinária
101 da congregação na próxima semana, dia 16 de julho, para sanar todas as dúvidas. Abriu-se para
102 votação e aprovou-se a retirada com nove votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção.
103 07. Coordenação de Laboratório. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva informou que
104 após discussões no colegiado do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, o Prof. Dr.
105 Arinaldo Pereira da Silva se dispôs e teve seu nome aprovado no colegiado para coordenar o
106 laboratório de desenho, conforme consta no extrato de ata disponibilizado. Abriu-se para votação
107 e aprovou-se com onze votos favoráveis e uma abstenção. O Prof. Dr. Ednaldo Cândido Moreira
108 Gomes informou que foi feita uma consulta formal sobre o interesse em coordenar o Laboratório
109 de Ensino e que os professores Fabio Mario da Silva e Edson de Freitas Gomes se inscreveram.
110 Acrescentou que, no ato da inscrição, o Prof. Dr. Fabio Mario da Silva avisou que devido a
111 problemas de saúde não teria condições de contribuir de imediato sequer remotamente.
112 Considerando, pois, que haveria demanda imediata para este Laboratório de Ensino, o professor
113 Dr. Ednaldo Cândido Moreira Gomes sugeriu que se aprovasse o nome do Prof. Dr. Edson de
114 Freitas Gomes como coordenador do Laboratório de Ensino e do Prof. Dr. Fabio Mario da Silva
115 como suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se com onze votos favoráveis e uma abstenção.
116 08. Inclusão de membros em projeto de pesquisa. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da
117 Silva informou que o colegiado do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal aprovou a
118 inclusão da discente Natália Abreu Lima no projeto de pesquisa que ele coordena intitulado
119 “Funcionamento e Serviços Ecossistêmicos em Agroflorestas Tropicais”. Abriu-se para votação
120 e aprovou-se com dez votos favoráveis, uma abstenção por parte do interessado e outra abstenção
121 por ausência. A seguir o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva informou que o colegiado
122 do curso de Bacharelado Engenharia Florestal aprovou a inclusão da discente Camila Pereira
123 Silva no projeto de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Erick Martins Nieri intitulado
124 “Implantação de sistemas silvipastoris para a recuperação de pastagens degradadas na região
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125 sul do estado do Pará”. Abriu-se para votação e aprovou-se com onze votos favoráveis e uma
126 abstenção por ausência. Informou também que o colegiado do curso de Bacharelado em
127 Engenharia Florestal aprovou a inclusão das discentes Jéssica Andrade do Carmo Mesquita e
128 Yasmim Gabriela Santana e Silva no projeto de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Arinaldo
129 Pereira da Silva intitulado “Identificação, patogenicidade e transmissão de fungos
130 fitopatogênicos em sementes de espécies florestais em São Félix do Xingu”. Abriu-se para
131 votação e aprovou-se com onze votos favoráveis e uma abstenção por ausência. E ainda, que o
132 colegiado do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal aprovou a inclusão dos
133 colaboradores Eder Silva de Oliveira (UEPA) e Gilberto Bezerra Mendonça (sem vínculo) no
134 projeto de pesquisa coordenado pela Prof.ª Dr.ª Edna dos Santos Souza intitulado
135 “Caracterização geoquímica, hidrogeoquímica e identificação de espécies vegetais e micro136 organismos com potencial de biorremediação de áreas em mineração artesanal de cassiterita e
137 ouro em São Félix do Xingu – Pará”. Abriu-se para votação e aprovou-se com onze votos
138 favoráveis e uma abstenção por ausência. 09. Inclusão de membros em projeto de extensão.
139 O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva informou que o colegiado do curso de Bacharelado
140 em Engenharia Florestal aprovou a inclusão da discente Rayssa Cardoso de Souza no projeto de
141 extensão coordenado pela Prof.ª Dr.ª Izabele Domingues Soares Miranda intitulado “Produção
142 de sementes e mudas florestais nativas para recomposição de áreas no município de São Félix
143 do Xingu”, PA”. Abriu-se para votação e aprovou-se com onze votos favoráveis e uma abstenção
144 por ausência. 10. Apreciação de relatório de atividades de pós-doutorado. Interessado:
145 Fabio Mario da Silva. A presidente apresentou o relatório final de atividades de pós-doutorado
146 do Prof. Dr. Fabio Mario da Silva, referentes ao período de 01/06/2019 a 01/06/2020. O Prof.
147 Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva parabenizou o Prof. Fabio Mario da Silva pelo esforço
148 e pelo desenvolvimento da pesquisa que contribui para internacionalização do IEX. Após
149 apreciação pelos congregados, abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e
150 três abstenções, sendo duas por ausência. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião
151 agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às treze horas e vinte
152 minutos deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após
153 aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados
154 presentes.
155 Elaine Ferreira Dias ________________________________________________________________
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156 Ananza Mara Rabello ______________________________________________________________
157 Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva__________________________________________________
158 Danielly Brito de Oliveira ___________________________________________________________
159 Ednaldo Cândido Moreira Gomes _____________________________________________________
160 Josiane Silva Costa Bruzinga_________________________________________________________
161 Jorge Henrique da Silva Romero ______________________________________________________
162 Wallace Beiroz Imbrosio da Silva_____________________________________________________
163 Kely Cristina Piedade Martins ________________________________________________________
164 Rafael dos Santos Carvalho __________________________________________________________
165 Lucivânia Barbosa da Silva __________________________________________________________
166 Luan Felipe de Sousa Farias _________________________________________________________
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