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

ano de dois mil e vinte. No décimo terceiro dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas 2 

e dois minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 01/2020, reuniu-3 

se, sob a Presidência da diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a Congregação do 4 

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

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof. Me. Ednaldo 6 

Cândido Moreira Gomes, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa 7 

Bruzinga e do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Representantes técnicos administrativos, 8 

Ma. Kely Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos Carvalho. Representante discente Lucivânia 9 

Barbosa da Silva. Participaram da reunião na condição de ouvintes o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da 10 

Silva, a Prof. Dr.ª Edna Santos de Souza, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide. E os técnicos 11 

administrativos Liliane Rocha Almeida Costa e Luiz Junior Leite Carvalho. 01. Informes. A presidente 12 

iniciou informando sobre a recente aprovação da resolução nº 500 CONSEPE/Unifesspa que autoriza 13 

a oferta de Atividades Acadêmicas nos cursos de graduação da Unifesspa, em caráter excepcional e 14 

não obrigatório, para docentes e discentes, a serem desenvolvidas de forma remota exclusivamente 15 

durante o Período Letivo Emergencial (PLE). A seguir informou que pela manhã participou de uma 16 

reunião do CONSAD onde foi aprovado um remanejamento orçamentário devido à aprovação do PLE. 17 

Após isso, informou que segundo a SINFRA no final do mês a obra da construção do prédio multiuso 18 

do IEX será finalizada e entregue. A seguir, a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello complementou dizendo 19 

que na reunião do CONSEPE foi aprovado o PLE para o período de 15/09 a 22/12/2020, totalizando 20 

oitenta dias letivos. Acrescentou que foi aprovada a flexibilização relativa aos eventos e outras 21 

atividades de extensão. Disse, ainda, que na mesma reunião o reitor informou que o MEC sinalizou o 22 

corte de 18,2% no orçamento das universidades que afetará a prestação de serviços essenciais como 23 

limpeza, segurança, luz e internet. A continuidade, informou que neste mês completa dois anos na 24 

representação docente no CONSEPE e CONSUN e que abre oportunidade para outro docente. O Prof. 25 

Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva informou que no dia 19/08 às 19h participará como mediador e 26 

debatedor de uma live do “II Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra Catarinense” com 27 

o tema “Conservação da biodiversidade brasileira em tempos de crise”, juntamente com Erika Berenger 28 

de Oxford e Bruno Barbosa, da Associação de “Servidores Federais da carreira de especialistas em 29 

meio Ambiente”. Acrescentou que os interessados em assistir podem entrar no site ficasc.com.br/lives. 30 

A seguir, informou que participou juntamente com o Prof. Ednaldo Cândido Moreira Gomes, na 31 

qualidade de representantes do IEX do debate do #UnifesspaOnline. Ressaltou que a programação está 32 

próxima de encerrar e caso os servidores tenham alguma demanda a sugerir, poderão preencher um 33 

formulário que será enviado a todos. A continuidade, disse que observou uma grande quantidade de 34 

lixo no pátio do novo prédio do IEX que oferecem risco de incêndio e defendeu que a universidade 35 

deve dar o exemplo. A seguir a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello disse que o curso de Ciências 36 

Biológicas pensou em fazer um evento “Semana Acadêmica” no início do PLE no formato virtual 37 

envolvendo os cursos. Acrescentou que o Prof. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva enviou um e-38 

mail aos cursos e que o curso de Letras – Língua Portuguesa sinalizou o interesse, porém o curso de 39 

Engenharia Florestal ainda discutiria sobre o assunto no colegiado. O Prof. Ednaldo Cândido Moreira 40 

Gomes frisou que, para o ingresso no PLE, se faz necessário agilizar todos os eventos que serão 41 

incorporados ao mesmo. Após as discussões ficou definido que os eventos serão aprovados via ad 42 

referendum, após posicionamento de Engenharia Florestal. O técnico Rafael dos Santos Carvalho 43 
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informou que o CRCA publicou em seu site, o edital de convocação dos candidatos aprovados no 44 

processo seletivo para vagas remanescentes do SISU. A continuidade, informou que a data para os 45 

candidatos aprovados para os cursos de Letras-Língua Portuguesa e Engenharia Florestal enviarem a 46 

documentação de forma remota, através de e-mail para o CRCA, é até o dia 24/08/2020. Acrescentou 47 

que abriu um chamado para o CTIC para disponibilizar os dados de contato desses candidatos e que a 48 

partir de hoje entrará em contato com os mesmos. Finalizou dizendo que o processo de habilitação e 49 

conferência da documentação será feito pelo CRCA. A presidente lembrou que também foi publicado 50 

um edital do PADI- Programa de apoio ao discente ingressante e reiterou a necessidade de observar 51 

todas as publicações. 02. Proposições. Não houve. 03. Apreciação de ad referenda. A presidente 52 

apresentou o ad referendum nº 14/2020- IEX que revoga a portaria nº 066/2020-IEX e aprova a 53 

indicação do professor Dr. Arinaldo Pereira da Silva para a coordenação do Laboratório de Engenharia 54 

do Instituto de Estudos do Xingu, com carga horária de 10 horas. Abriu-se para votação e aprovou-se 55 

por unanimidade. A seguir, a presidente apresentou o ad referendum nº 15/2020- IEX que institui a 56 

comissão de avaliação de relatórios de monitoria (geral e de laboratório), do curso de Letras - Língua 57 

Portuguesa, conforme as informações que seguem: 1) Projeto de monitoria geral - Língua Latina. 58 

Membros: Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e Prof. 59 

Me. Benedito de Sales Santos. 2) Projeto de monitoria geral - Variação Linguística. Membros: Prof. 60 

Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e Prof.ª Dr.ª Elaine 61 

Ferreira Dias e 3) Projeto de monitoria de laboratório - Fonética e fonologia. Membros: Prof. Dr. Jorge 62 

Henrique da Silva Romero, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e Prof. Me. Benedito de Sales 63 

Santos. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A seguir a presidente apresentou o ad 64 

referendum nº 16/2020- IEX que aprova os nomes para comporem a Comissão de Avaliação de 65 

Processo de Progressão por Interstício do servidor Edson de Freitas Gomes, SIAPE nº 1454484, 66 

conforme as informações que seguem: Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, presidente, Prof.ª Dr.ª 67 

Patricia Aparecida Beraldo Romano, membra titular, e Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva, membra 68 

titular e Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, membra suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por 69 

unanimidade. A seguir a presidente apresentou o ad referendum nº 17/2020- IEX que institui a 70 

comissão de avaliação de relatórios de projetos de monitoria (geral e de laboratório), do curso de 71 

Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme as informações que se seguem: 1. Projeto: Vivendo a 72 

Ecologia I (2020.2) e a Informática (2020.4) da teoria à prática. Docente Responsável: Prof. Dr. Daniel 73 

Clemente Vieira Rêgo da Silva; Disciplina: Ecologia I / Informática, Comissão avaliadora: Prof. Dr. 74 

Elver Luiz Mayer (presidente) e Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. 2. Projeto: A atividade de 75 

monitoria na formação prática de Licenciatura em Ciências Biológicas: Disciplinas de Didática e 76 

Formação Docente e Botânica I. Docente Responsável: Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da 77 

Silva, Comissão avaliadora: Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira (presidenta) e Prof. Dr. Elver Luiz 78 

Mayer. 3. Projeto: Monitoria Geral nas Atividades das Disciplinas de Ecologia I e Morfologia e 79 

Anatomia Vegetal. Docente Responsável: Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva. Disciplina: 80 

Ecologia I; Comissão avaliadora: Prof. Dr. Elver Luiz Mayer (Presidente) e Prof.ª Dr.ª Danielly Brito 81 

de Oliveira. 4. Projeto: Experimentação e modelos didáticos para o ensino e aprendizagem de Citologia 82 

e Química, Docente Responsável: Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. Disciplina: Citologia, 83 

Comissão avaliadora: Prof. Dr. Elver Luiz Mayer (Presidente) e Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo 84 

da Silva e 5. Projeto: Projeto de Monitoria como suporte às disciplinas de Bioquímica Básica e Biologia 85 

Molecular. Docente Responsável: Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha. Disciplina: Bioquímica Básica, 86 

Comissão avaliadora: Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira (presidenta) e Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de 87 
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Souza Carnevali. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A seguir a presidente 88 

apresentou o ad referendum nº 18/2020-IEX que institui a comissão de avaliação de relatórios de 89 

projetos de monitoria (geral e de laboratório), do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, 90 

conforme as informações que seguem: 1. Projeto de Monitoria Geral. Disciplina: Matemática Básica. 91 

Título do projeto: Aprendendo matemática, todos avançam mais. Docente responsável: Prof. Dr. Luiz 92 

Paulo de Sousa Correia. Membros: Prof. Dr. Erick Martins Nieri – presidente, Prof.ª Dr.ª Edna Santos 93 

de Souza- titular, Prof.ª Dr.ª Izabele Domingues Soares Miranda – titular, Prof. Dr. Arinaldo Pereira 94 

da Silva- suplente, Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva- suplente e Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa 95 

Bruzinga- suplente. Essas foram as deliberações registradas no dia 13 do mês de agosto de dois mil e 96 

vinte, reunião interrompida por fatores externos, isto é, ausência de conectividade. 97 

No décimo sétimo dia do mês de agosto de dois mil e vinte, às nove horas e três minutos, 98 

excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 01/2020, reuniu-se, sob a 99 

Presidência da diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a Congregação do Instituto de 100 

Estudos do Xingu para prosseguimento da segunda parte da 8.ª reunião Ordinária da Congregação, com 101 

os mesmos congregados presentes anteriormente, exceto a cadeira da representação discente que se faz 102 

presente o representante titular Wenceslau Costa Neto. Participam como ouvintes o Prof. Dr. Carlos 103 

Augusto Carneiro Costa, o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, o Prof. Me. Edson de Freitas Gomes, Prof. Dr. 104 

Erick Martins Nieri, o Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia e a Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa. A 105 

presidente iniciou informando que devido a problemas técnicos relacionados a interrupção geral do 106 

sinal de internet em virtude das queimadas irregulares que vem ocorrendo na região, ocorridos no dia 107 

13 de agosto ficou impossibilitado o prosseguimento da reunião e por isso se faz necessário reunir nesta 108 

data para continuidade da reunião. A presidente comunicou que na condição de diretora geral, 109 

juntamente com os integrantes da comissão do PDU, cujo o presidente Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa 110 

Correia, com a representação técnica pela servidora Liliane Rocha Almeida Costa e com a 111 

representação do discente Wenceslau Costa Neto, fizeram contato com o senador da república 112 

Zequinha Marinho e obtiveram boas projeções quanto ao recebimento de emenda individual para 113 

construção do refeitório, e a destinação de uma emenda de bancada para o início da construção do 114 

prédio de laboratórios. Complementou dizendo que também foi tratada a questão dos alunos do 115 

PRONERA, que estão atualmente sem bolsas, e que há possibilidade de destinação de emendas para 116 

custear as mesmas, como aconteceu com o curso de Direito da Terra em Marabá. Em seguida, a técnica 117 

Liliane Rocha Almeida Costa informou que está sendo alinhada uma reunião para tratar do calçamento 118 

do prédio novo e ainda dos acessos ao campus, que atualmente pode ser pela PA 279 e ainda pelo Setor 119 

Planalto. Finalizados os comunicados e informes iniciais, a presidente retomou a pauta com a 120 

apreciação do ad referendum nº 19/2020- IEX que autoriza a implantação de novas turmas de 121 

graduação do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, na cidade de Tailândia-PA, no âmbito do 122 

Convênio de cooperação Técnica Financeira com o Governo do Estado do Pará e FADESP, Projeto 123 

Forma Pará, sob a coordenação da Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa. Abriu-se para votação e aprovou-124 

se por dez votos favoráveis e uma abstenção. A técnica Liliane Rocha Almeida Costa ressaltou que 125 

ainda tinha um informe. Disse que a coordenadoria administrativa - CAD, promoverá no dia 10 de 126 

setembro, às 16h:30min, em plataforma que será informada posteriormente, um webinar com tema “As 127 

vertentes do trabalho remoto. Como vai sua saúde em tempos de Pandemia?” com o palestrante o Prof. 128 

Dr. Leandro Oliveira Ferreira do ICSA, e apoio dos coordenadores de cursos do IEX e o laboratório 129 

multiuso, a mesma convidou a todos para participarem. A continuidade, a presidente apresentou o ad 130 
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referendum nº 20/2020- IEX, que autoriza o número de até 50 (cinquenta) discentes ingressantes para 131 

o curso de Bacharelado em Engenharia Florestal do Instituto de Estudos do Xingu- IEX, tendo em vista 132 

a implantação de novas turmas de graduação do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, na 133 

cidade de Tailândia-PA, no âmbito do Convênio de cooperação Técnica Financeira com o Governo do 134 

Estado do Pará e FADESP, Projeto Forma Pará. A Prof. Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga questionou 135 

se não deveria ser 90 (noventa) o número de vagas. A presidente sugeriu que se aprove o ad referendum 136 

com a possibilidade de rever a redação do texto. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 137 

A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello apresentou dúvidas em relação ao Forma Pará e questionou o fato 138 

de os pontos de pauta sobre esse projeto ter a necessidade de passar em congregação. A Prof.ª Dr.ª 139 

Josiane Silva Costa Bruzinga relatou que o objetivo de levar os assuntos do Forma Pará é para dar 140 

ciência. Acrescentou que os alunos do projeto estarão regularmente matriculados no curso de 141 

Engenharia Florestal do IEX, mas que é uma demanda do gabinete/Unifesspa e que há a necessidade 142 

de inserção de mais 50 vagas no PPC. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva complementou 143 

dizendo que as vagas serão incorporadas a um curso que está na unidade. A Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala 144 

Possa informou que todos os cursos que irão ofertar vagas no Forma Pará deverão apresentar a 145 

autorização do instituto. Complementou dizendo que a prefeitura de Tailândia procurou a Unifesspa e 146 

que fez o convite ao curso de Engenharia Florestal do IEX, que manifestou o interesse em ofertar a 147 

turma. Com isso, iniciou os trâmites no início do mês de agosto com abertura de processo para a 148 

realização do orçamento, e que na sequência precisou-se da aprovação pelo instituto, do projeto e da 149 

ampliação de ofertas de 50 vagas a serem ofertadas pelo Forma Pará, indispensáveis para o andamento 150 

do convênio. A seguir a presidente apresentou o ad referendum nº 21/2020- IEX que retifica a comissão 151 

para elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU), conforme as informações que 152 

seguem: 1. A inclusão do Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, como Presidente da comissão, 2. A 153 

inclusão do Técnico Rafael dos Santos Carvalho, como membro titular, 3. A alteração da representante 154 

discente suplente Nathália dos Santos Ribeiro que passa a membra titular e 4. A inclusão do discente 155 

André Souza Nascimento, como representante discente suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se 156 

por unanimidade. A seguir a presidente apresentou o ad referendum nº 22/2020-IEX que retifica a 157 

comissão para deliberar sobre a utilização de recursos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), 158 

conforme as informações que seguem: 1. A inclusão do Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, como 159 

Presidente da comissão, 2. A inclusão do Técnico Rafael dos Santos Carvalho, como membro titular, 160 

3. A alteração da representante discente suplente Nathália dos Santos Ribeiro que passa a membra 161 

titular e 4. A inclusão do discente André Souza Nascimento, como representante discente suplente. 162 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Por último, a presidente apresentou o ad 163 

referendum nº 23/2020-IEX que aprova a composição da Comissão para Avaliação de estágio 164 

probatório referente ao terceiro ciclo, do servidor Jorge Henrique da Silva Romero, SIAPE nº 2421805, 165 

conforme as informações que seguem: Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias- Presidente (Chefia imediata), 166 

Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa- Membro titular e Prof. Dr. Fabio Mario da Silva- Membro 167 

titular. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do 168 

interessado. 4. Validação de avaliação de estágio probatório cíclico de servidores do IEX. A 169 

presidente apresentou a avaliação referente ao segundo ciclo do estágio probatório do servidor Rafael 170 

dos Santos Carvalho, SIAPE nº 1209553, com nota 10 e conceito excelente. Abriu-se para votação e 171 

aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. A presidente apresentou 172 

a avaliação referente ao terceiro ciclo do estágio probatório do servidor Jorge Henrique da Silva 173 

Romero, SIAPE nº 2421805, com nota 9,5 e conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se 174 
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por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. A presidente apresentou a avaliação 175 

referente ao primeiro ciclo do estágio probatório da servidora Danielly Brito de Oliveira, SIAPE nº 176 

3146599, com nota 10 e conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos 177 

favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. A presidente apresentou a avaliação referente ao 178 

primeiro ciclo do estágio probatório do servidor Elver Luiz Mayer, SIAPE 1122076, com nota 10 e 179 

conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 5. Apreciação de pareceres 180 

de processos de progressão de docentes do IEX. A presidente da reunião apresentou o parecer da 181 

Comissão de Progressão Funcional Docente da servidora Ananza Mara Rabello, o qual aprova o pedido 182 

de progressão da docente com 525,0 (quinhentos e vinte e cinco) pontos. Abriu-se para votação e 183 

aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. A presidente da reunião 184 

apresentou o parecer da comissão de Progressão Funcional Docente do servidor Daniel Clemente 185 

Vieira Rêgo da Silva, o qual aprova o pedido de progressão do docente com 897,5 (oitocentos e noventa 186 

e sete) pontos e meio. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção 187 

por parte do interessado. A presidente da reunião apresentou o parecer da comissão de Progressão 188 

Funcional Docente da servidora Natália Hilgert de Souza Carnevali, o qual aprova o pedido de 189 

progressão da docente com 341,2 (trezentos e quarenta e um, e dois) pontos. Abriu-se para votação e 190 

aprovou-se por unanimidade. A presidente da reunião apresentou o parecer da comissão de Progressão 191 

Funcional Docente do servidor Edson de Freitas Gomes, o qual aprova o pedido de progressão do 192 

docente com 95,0 (noventa e cinco) pontos. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A 193 

presidente da reunião apresentou o parecer da comissão de Progressão Funcional Docente do servidor 194 

Divino Bruno da Cunha, o qual aprova o pedido de progressão do docente com 477,5 (quatrocentos e 195 

setenta e sete) pontos e meio. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente da 196 

reunião apresentou o parecer da comissão de Progressão Funcional Docente do servidor José Nazareno 197 

Araújo dos Santos Júnior, o qual aprova o pedido de progressão do docente com 578,0 (quinhentos e 198 

setenta e oito) pontos. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. O coordenador do curso 199 

de Ciências Biológicas, Prof. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva parabenizou a todos os docentes 200 

pelo trabalho desenvolvido. 6. Apreciação de relatório de projeto de monitoria da disciplina de 201 

Citologia. Interessada Danielly Brito de Oliveira. A presidente da reunião apresentou a ficha de 202 

avaliação com o parecer favorável da comissão ao relatório de monitoria geral da disciplina de 203 

Citologia, que teve como monitora a discente Claudia Lucia Lopes de Carvalho do curso de 204 

Licenciatura em Ciências Biológicas, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. Após 205 

as considerações, abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por 206 

parte da interessada. 7. Aprovação, renovação e inclusão de colaboradores em projetos de pesquisa 207 

e de extensão. O coordenador do curso de Letras Língua Portuguesa, Prof. Ednaldo Cândido Moreira 208 

Gomes, descreveu o projeto de pesquisa do Prof. Me. Edson de Freitas Gomes, intitulado “Proposta de 209 

Valorização da Língua Mebengokre”, que tem como colaboradora a Prof.ª Dr.ª Ana Vilacy Moreira 210 

Galúcio do Museu Paraense Emílio Goeldi. Abriu-se para apreciação e aprovou-se por unanimidade. 211 

A seguir, a presidente apresentou a ata da oitava reunião ordinária do colegiado do curso de Engenharia 212 

Florestal do IEX que aprovou a inclusão da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira (IEX) e da Profª 213 

Josineide Rodrigues da Costa (Colégio Alternativo), no projeto de extensão “Conhecendo o ambiente”, 214 

do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e 215 

uma abstenção por parte da interessada. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva apresentou a ata da oitava 216 

reunião ordinária do colegiado do curso de Engenharia Florestal do IEX que aprovou a inclusão do 217 

Prof. Juvenil Enrique Cares (UnB), em seu projeto de pesquisa “Impacto do uso do solo sobre a 218 
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nematofauna presente em São Félix do Xingu”. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 219 

A seguir a presidente apresentou a ata da oitava reunião ordinária do colegiado do curso de Engenharia 220 

Florestal do IEX que aprovou a inclusão dos discentes do curso de Bacharelado em Engenharia 221 

Florestal do IEX/Unifesspa, Marcello Matos dos Santos e Bruna Ellen Oliveira da Silva, como 222 

voluntários no projeto de pesquisa do Prof. Dr. Erick Martins Nieri, intitulado “Implantação de 223 

sistemas silvipastoris com diferentes arranjos e espécies florestais para a recuperação de pastagens 224 

degradadas na região sul do estado do Pará”. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A 225 

presidente apresentou a ata da oitava reunião ordinária do colegiado do curso de Engenharia Florestal 226 

do IEX e o parecer positivo da comissão para renovação do projeto de pesquisa “Funcionamento e 227 

Serviços Ecossistêmicos em Agroflorestas Tropicais”. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva 228 

relatou que o projeto inicialmente foi aprovado pelo período de um ano, mas na resolução consta que 229 

pode ser por até dois anos e questionou se a prorrogação do projeto poderia ser por dois anos. A 230 

presidente esclareceu que no Art. 10 da Resolução 27/2014 do CONSEPE consta: “O prazo para 231 

execução dos projetos de pesquisa que não disponham de apoio financeiro institucional, será de até 02 232 

(dois) anos, enquanto que os projetos com financiamento externo terão como prazo de execução aquele 233 

fixado pela respectiva agência de fomento”. Com isso, esclareceu-se que o projeto poderá ser 234 

prorrogado por mais um ano. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma 235 

abstenção por parte do interessado. 08. Instituição de comissões de elaboração de minuta sobre 236 

normas e diretrizes para qualificação do corpo docente e do corpo técnico do IEX. A presidente 237 

apresentou uma planilha com as inscrições para a resolução do corpo docente, contendo: Daniel 238 

Clemente Vieira Rêgo da Silva, Carlos Augusto Carneiro Costa, Edna Santos Souza e Luciana de 239 

Barros Ataide. O técnico Luiz Junior Leite Carvalho informou que por um lapso não consta na planilha 240 

o nome do Prof. Dr. Elver Luiz Mayer que enviou e-mail solicitando a inscrição, como os demais. O 241 

Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva se prontificou a se inscrever para ficar na suplência 242 

representando o curso de Engenharia Florestal. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva disse 243 

que aceita a presidência se todos estiverem de acordo. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa disse 244 

que pode ficar na suplência representando o curso de Letras - Língua Portuguesa. A seguir a presidente 245 

apresentou uma planilha com as inscrições para a resolução do corpo técnico, contendo: Kely Cristina 246 

Piedade Martins, Rafael dos Santos Carvalho e Renata Matos de Souza. Abriu-se para votação e 247 

aprovou-se por unanimidade. Como não se chegou ao entendimento quanto a formação da comissão 248 

dos docentes, a Prof.ª Dr. Ananza Mara Rabello sugeriu que a discussão fosse retomada no final da 249 

reunião. 9. Homologação do resultado final do Concurso Público, edital nº 075 de 22 de julho de 250 

2019, Tema Educação I. A presidente da reunião lembrou que esse concurso teve um recurso e que, 251 

por isso, o resultado final não poderia ser homologado antes do julgamento dos recursos em todas as 252 

instâncias da Unifesspa. A Prof. Dr.ª Ananza Mara Rabello complementou dizendo que o recurso havia 253 

sido negado pela congregação do IEX e recentemente também foi aprovado o parecer da Câmara de 254 

Ensino negando o recurso no CONSEPE. A seguir a presidente apresentou o resultado final do 255 

concurso que tem como aprovado o candidato Wellington Bittencourt dos Santos, com nota 9,34. Após 256 

as considerações abriu-se para a votação e aprovou-se por unanimidade a homologação do resultado 257 

final do concurso tema Educação I. 10. Apreciação da minuta de resolução de pesquisa do IEX. A 258 

presidente da comissão, a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, informou que a após a reunião informal 259 

onde se discutiu a minuta, a comissão. formada por ela, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e pelo 260 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, se reuniu e fez as alterações propostas no texto. Após as 261 

considerações abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e um voto contrário. 11. 262 
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Apreciação do Regimento Eleitoral (Revisado). O presidente da comissão de elaboração da Minuta 263 

do Regimento Eleitoral o Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, informou que a comissão 264 

realizou a atualização de um artigo. Disse que havia uma dúvida se os discentes do PRONERA, por 265 

fazerem parte de um projeto, poderiam votar ou não. Acrescentou que a comissão fez uma consulta ao 266 

pró-reitor de Gestão de Pessoas, Marcel Ferreira Miranda, que disse que a definição de quem vota fica 267 

a cargo do Instituto. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga ressaltou que foi sugerido que no 268 

regimento constasse que todos os discentes regularmente matriculados nos cursos fazem parte do 269 

eleitorado. Após as discussões, sugestões e considerações, abriu-se para votação e aprovou-se por 270 

unanimidade. A seguir, retomou-se a discussão sobre o ponto 8, relativo a composição da comissão de 271 

elaboração de minuta sobre normas e diretrizes para qualificação do corpo docente. Após a discussão 272 

definiu-se como titulares, os respectivos professores: Elver Luiz Mayer, Luciana de Barros Ataide e 273 

Edna Santos Souza. Como suplentes, os respectivos professores: Daniel Clemente Vieira Rêgo da 274 

Silva, Carlos Augusto Carneiro Costa e Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Abriu-se para votação e 275 

aprovou-se por oito votos favoráveis e duas abstenções dos suplentes. A presidente ressaltou a 276 

necessidade de as comissões encaminharem a definição de quem será o presidente das mesmas. Não 277 

havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os 278 

Congregados e dos ouvintes, e, às doze horas e quinze minutos deu por encerrada a sessão, da qual 279 

para constar, foi lavrada a presente Ata, que após aprovada, vai assinada eletronicamente pela 280 

Presidente da reunião e demais congregados presentes. 281 

Elaine Ferreira Dias ________________________________________________________________ 282 

Ananza Mara Rabello ______________________________________________________________ 283 
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