SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU
1 Ata da décima primeira Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu,
2 no exercício do ano de dois mil e vinte. No décimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e
3 vinte, às nove horas e cinco minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com
4 a IN 03/2020, reuniu-se, sob a Presidência da diretora geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias,
5 a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes Prof. Dr. Carlos Augusto
6 Carneiro Costa, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de
7 Oliveira, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, Prof.ª
8 Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Representantes
9 técnicos administrativos, Ma. Kely Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos Carvalho.
10 Representante discente Luan Felipe de Sousa Farias e Wenceslau Costa Neto. Participaram da reunião
11 na condição de ouvintes a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, o
12 Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva, o Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha, a Prof. Dr.ª Edna Santos
13 Souza, o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, e o Técnico Administrativo Luiz Junior Leite Carvalho. 1.
14 Informes. A presidente abriu os informes com o tema agendamento de férias, ressaltou que em
15 virtude da aproximação do período de recesso natalino e férias faz-se necessário o encaminhamento
16 dos pedidos com antecedência e, para facilitar o encaminhamento à Progep, os pedidos serão enviados
17 em grupos. Em sequência informou que nos dias 19 e 20 de novembro ocorrerá o evento “III Simpósio
18 de Educação e Inclusão Étnico Racial”, com o tema: “Educação, Diversidade étnico racial e Racismo
19 Estrutural: por que precisamos falar disso?”, reforçou o convite e pediu a colaboração dos
20 conselheiros para ajudarem na divulgação do evento. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da
21 Silva informou que a sua viagem para missão científica foi cancelada devido ao novo surto da Covid22 19 na Espanha. Em seguida informou que recentemente houve uma reunião no curso de Ciências
23 Biológicas, ocasião que foi discutido, dentre outros temas, o processo de destinação das bolsas do
24 PIBIC e que a maioria dos professores não concordam com os critérios de seleção de projetos de
25 iniciação científica na Unifesspa. Questionou o que poderia ser feito para provocar a Propit e outros
26 setores da universidade no sentido de que os institutos fora de sede tenham maiores chances de
27 alcançar essas bolsas. A presidente informou que manterá contato com a nova administração da Propit
28 para levar a sugestão do curso e para obter maiores esclarecimentos sobre o assunto. A Prof.ª Dr.ª
29 Ananza Mara Rabello lembrou que, como definido anteriormente em Congregação, ela faz parte
30 como titular e a Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa como suplente da Comissão de elaboração da minuta
31 de inovação da Unifesspa. A partir disso, informou que o documento está bem encaminhado e a
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32 previsão é que seja divulgado no Participa no mês de março de 2021. Em seguida informou, como
33 coordenadora local do cursinho popular emancipa, que uma das atribuições do Emancipa é fazer a
34 divulgação da Unifesspa, bem como, seus cursos e maneiras de ingresso. Acrescentou que devido ao
35 atual momento de pandemia, a divulgação será feita na rádio, na próxima semana. Em sequência
36 informou como foi realizada a definição da coordenação do Emancipa no ano anterior. Ressaltou que
37 manteve contato com a Proex no intuito de verificar como ficaria a situação para os próximos anos,
38 e que ainda não há uma definição quanto à manutenção das atuais cinco bolsas do IEX, pois será feita
39 uma avaliação do orçamento mediante cortes orçamentários Acrescentou que como está há dois anos
40 na coordenação, sugeriu que outro docente assuma a coordenação no próximo ano e defendeu a
41 importância do cursinho para o ingresso de alunos na Unifesspa. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa
42 Correia informou que a entrega do Plano de Desenvolvimento da Unidade, antes fixada em 16 de
43 outubro de 2020, fica prorrogada para o final de fevereiro de 2021, em virtude das modificações a
44 serem procedidas no PDI e PDUs decorrente de atos normativos editados pelo Ministério de
45 Economia, que estabelecem novos conteúdos e fluxos para a elaboração, acompanhamento e revisão
46 do planejamento nos órgãos públicos federais, expressos na Instrução Normativa nº 24 e no Guia
47 Técnico de Gestão Estratégica versão 1. Informou que devido a isso, os trabalhos da comissão estão
48 pausados. Em sequência, informou que as reuniões ordinárias dos Conselhos Superiores serão
49 realizadas nas seguintes datas: 15/12/2020, às 9h, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão
50 (Consepe), 16/12/2020, às 9h, Conselho Superior Universitário (Consun) e 17/12/2020, às 9h,
51 Conselho Superior de Administração (Consad). Acrescentou que os pontos de pauta das reuniões não
52 foram disponibilizados. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer informou que recentemente obteve a aprovação
53 do projeto coordenado por ele, com financiamento aprovado, intitulado “Contribuições ao estudo dos
54 mamíferos do final do Quaternário aplicando métodos arqueológicos de escavação” na Chamada
55 003/2019 - Fomento à Pesquisa, colaborativa entre FAPESPA e FAPESP 2019, em parceria com a
56 Unifesspa e a USP. A continuação, a Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira informou que houve uma
57 alteração no cronograma do curso “Aplicativos colaborativos: possibilidades didático-pedagógicas
58 para o ensino”, da chamada pública da Proex, que passa a ser ofertado de 16 a 26 de novembro, de
59 segunda à quinta-feira, de 19 às 21 horas. 2. Proposições: O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva
60 propôs a inserção do ponto “Inclusão de docente em disciplina do PLE”. Abriu-se para votação e
61 aprovou-se por unanimidade. 3. Apreciação de ad referendum: A presidente apresentou o ad
62 referendum nº 44/2020- Direção do IEX que autoriza a oferta do Curso “IST - Infecções Sexualmente
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63 Transmissíveis: Principais infecções, sintomas, diagnóstico e prevenção”, como proposta de projeto
64 de extensão para Chamada Pública de Cursos de extensão da PROEX , sob a coordenação do Prof.
65 Dr. Divino Bruno da Cunha, na modalidade a distância, com carga horária de 30 horas, a ser realizado
66 nas seguintes datas: 21, 26, 29 do mês de Outubro de 2020, e 04, 09, 12, 16, 23, 25 e 30 do mês de
67 novembro de 2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência a presidente
68 apresentou o ad referendum nº 45/2020- Direção do IEX que autoriza a realização da atividade
69 acadêmica “Café Florestal” a iniciar no dia 23 de novembro de 2020. O evento tem como
70 coordenadores os professores: Josiane Silva Costa Bruzinga, Erick Martins Nieri e Luiz Paulo de
71 Sousa Correia. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente apresentou o ad
72 referendum nº 46/2020- Direção do IEX que autoriza composição da comissão organizadora do “III
73 Simpósio de Educação e Inclusão Étnico Racial”, a ocorrer nos dias 19 e 20 de novembro de 2020,
74 dia da Consciência Negra, conforme as informações que seguem: 1- Prof. Dr. Divino Bruno da
75 Cunha- Coordenador; 2- Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Júnior-Vice-Coordenador; 376 Prof. Dr. Érick Martins Nieri- Membro Titular. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade.
77 A seguir a presidente apresentou a portaria ad referendum nº 0145/2020 que aprova a realização dos
78 eventos sob a coordenação do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, conforme as informações que
79 seguem: 1. “I jornada da Fitopatologia”, nos dias 07, 08 e 09 de dezembro e 2. “II Simpósio de uso
80 sustentável do Solo” - Simsolo, nos dias 10 e 11 de dezembro. Abriu-se para votação e aprovou-se
81 por unanimidade. 4. Definição de presidente da comissão de qualificação docente: A presidente
82 lembrou que em reunião anterior da congregação definiu-se os membros da comissão, no entanto não
83 ficou definido quem seria o presidente da mesma. O Prof. Dr.Wallace Beiroz Imbrosio da Silva
84 sintetizou que a comissão definiu, em discussão por e-mail, que o presidente será o Prof. Dr. Elver
85 Luiz Mayer. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva esclareceu que em reunião da
86 comissão, definiu que a escolha do presidente deveria ser via congregação. Abriu-se para votação e
87 aprovou-se por unanimidade. 5. Definição de comissão de homenagem do IEX: A presidente
88 apresentou a relação de inscritos com os nomes da Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, do Prof. Dr.
89 Wallace Beiroz Imbrosio da Silva e da discente de Ciências Biológicas, Valeria Lerisa de Azevedo
90 Souza, para compor a comissão. O Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva manifestou interesse em fazer
91 parte da comissão. A presidente colocou em apreciação e foi aprovado por unanimidade a inclusão
92 do professor. A presidente sugeriu que seria importante definir a presidência da comissão. Abriu-se
93 um intervalo e no retorno a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello informou que foi definido entre os
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94 membros que ela seria a presidente. Abriu-se para votação e aprovou-se a indicação da comissão por
95 onze votos favoráveis e uma abstenção por ausência de um membro que teve problemas de
96 conectividade durante a reunião. 6. Criação de comissão para elaboração de proposta de Pós97 graduação stricto sensu: A presidente leu a ata do colegiado de Engenharia Florestal que deliberou
98 sobre o assunto. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga informou que consta, como proposta para
99 o PDU, a oferta de uma pós-graduação stricto sensu. Acrescentou que foi aprovada uma comissão no
100 NDE e Colegiado de Engenharia Florestal para início dos trabalhos, sendo composta pelos seguintes
101 membros: Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, Presidente, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva,
102 Vice- Presidente, e os demais docentes, Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva, Prof. Dr.ª Edna Santos de
103 Souza, Prof. Dr. Erick Martins Nieri, Prof.ª Dr.ª Izabele Domingues Soares Miranda, Prof. Dr. Luiz
104 Paulo de Sousa Correia, Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa e Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da
105 Silva, como membros. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 7. Procedimentos para
106 proposição e organização de eventos do IEX: A presidente apresentou os pedidos referentes à
107 demanda. A seguir defendeu ser necessário a discussão sobre o tema, considerando o crescimento do
108 Instituto. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva disse que é necessário formalizar o processo
109 de organização de eventos. Sugeriu que os eventos sejam aprovados em colegiado e aprovados em
110 congregação, se for um evento de curso, ou nas faculdades quando houver. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva
111 Costa Bruzinga lembrou que já existem normas para eventos do IEX. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de
112 Oliveira disse que o curso de Ciências Biológicas sentiu a necessidade de definir alguns parâmetros
113 para os dois tipos de calendário presencial e remoto. Após as discussões, o entendimento foi pela
114 criação de uma comissão de elaboração de um documento norteador para eventos. Sendo que a
115 indicação da comissão será feita na próxima reunião ordinária, após abertura de período de inscrições.
116 Em seguida definiu que a comissão terá até o mês de março para apresentar uma proposta para
117 apreciação em reunião. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga questionou a presidente como
118 ficaria a aprovação de eventos de curso até a criação das regras, a qual respondeu que as propostas
119 passariam pela congregação. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 8. Apreciação de
120 relatório de projeto de Ensino. A presidente apresentou o parecer da comissão avaliadora, bem
121 como a ata da reunião do colegiado do curso de Ciências Biológicas que aprova o referido parecer,
122 referente ao relatório do projeto de ensino “A ciência (i)limita a arte: o stop-motion como ferramenta
123 de ensino de Ciências e Biologia no município de São Félix do Xingu, Pará”, coordenado pelo Prof.
124 Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade.
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125 9. Apreciação de relatório de projeto de Pesquisa. A presidente apresentou o parecer da comissão
126 avaliadora, bem como a ata da reunião do colegiado do curso de Ciências Biológicas que aprova o
127 referido parecer, referente ao relatório do projeto de pesquisa “Inventário de vespas sociais e abelhas
128 (Hymenoptera: Vespidae, Apidae), no município de São Félix do Xingu, Pará, Brasil”, coordenado
129 pelo Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior. Abriu-se para votação e aprovou-se por
130 unanimidade. 10. Demanda de Livros. A presidente informou que recebeu do setor de biblioteca,
131 um memorando informando sobre saldo de empenho para compra de livros no valor de R$ 76.036,02.
132 Acrescentou que a demanda foi enviada às coordenações de cursos para apreciação nos colegiados.
133 O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva informou que o curso de Ciências Biológicas
134 enviou uma proposta com base em estimativas de um levantamento feito anteriormente que definiu
135 prioridades. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva disse que a Engenharia Florestal selecionou
136 livros da literatura básica do PPC do curso. Acrescentou que o entendimento no curso de Engenharia
137 Florestal é que o recurso seja dividido de maneira equitativa entre os cursos. O Prof. Dr. Carlos
138 Augusto Carneiro Costa discorreu sobre algumas obras essenciais para o curso de Letras - Língua
139 Portuguesa. A seguir a presidente apresentou as planilhas das demandas disponibilizadas pelos
140 cursos. Após as discussões e considerações o entendimento foi de que o rateio do valor do saldo
141 disponível do recurso seja de um terço para cada curso. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze
142 votos favoráveis e uma abstenção por ausência de membro que teve problemas de conectividade
143 durante a reunião. 11. Reconsideração do despacho da PROGEP (vaga n.º 1002187). O Prof. Dr.
144 Wallace Beiroz Imbrosio da Silva lembrou que a redistribuição foi apreciada na última reunião
145 ordinária da congregação. Lembrou que trata de uma vaga ociosa que não está vinculada a nenhum
146 edital, por ser uma vaga de uma redistribuição cancelada. Informou que a Progep retornou o processo
147 por considerar a impossibilidade da redistribuição e citou o Acórdão nº 1.308/2014-TCU-Plenário,
148 item 9.3. Acrescentou que diferente da Progep, o curso entende que a especialidade está relacionada
149 com área de necessidade do cargo, e que o compromisso público da Unifesspa foi finalizado com a
150 convocação de um candidato de cada tema vinculado ao concurso. Disse que a especialidade da Profª
151 Dr.ª Gloria da Silva Almeida Leal é diferente dos demais professores do curso e das vagas vigentes.
152 Defendeu a necessidade de reconsideração do despacho da PROGEP, bem como o atendimento do
153 pedido de reconsideração da professora. Após as considerações, abriu-se para votação e aprovou-se
154 por unanimidade. 12. Solicitação de afastamento internacional para realização de estágio pós155 doutoral (UNLu). Interessado: Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva. O Prof. Dr. Daniel
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156 Clemente Vieira Rêgo da Silva discorreu sobre o seu projeto “Respostas toxicológicas,
157 comportamentais e fisiológicas de peixes expostos a efluentes da indústria láctea-aplicando a
158 abordagem do HeMHAs” a ser desenvolvido durante o estágio pós-doutoral na Universidad Nacional
159 de Luján (UNLu), província de Buenos Aires, Argentina, sob a supervisão do Prof. Dr. Fernando de
160 la Torre, da UNLu, no período de 15 de julho de 2021 a 15 de março de 2022. Em seguida apresentou
161 alguns documentos necessários para formalização do processo de afastamento junto à Unifesspa,
162 inclusive uma carta de aceite pela UNLu reconhecendo o pedido para a realização de seu estágio pós163 doutoral. Esclareceu também a urgência de se aprovar com antecedência o pós-doc através Unifesspa,
164 para que o convênio marco possa ser concretizado entre ambas as instituições, e que isso demanda
165 muito tempo. Complementou dizendo que, antes da sua saída, vai organizar o curso para a visita do
166 MEC, e dará suporte na transição para a nova coordenação. Abriu-se para votação e aprovou-se por
167 onze votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. 13. Aproveitamento de candidata
168 aprovada em Concurso Público para vaga do Curso de Letras. A presidente lembrou que
169 recentemente ocorreu a exoneração por vacância da Prof.ª Dr.ª Ezilda Maciel da Silva, com isso, se
170 faz necessário o preenchimento dessa vaga. Em seguida apresentou a ata da reunião do colegiado do
171 curso de Letras – Língua Portuguesa que deliberou e aprovou pelo aproveitamento da candidata
172 aprovada, Fernanda Rodrigues de Miranda. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa ressaltou a
173 excelente trajetória acadêmica da professora, o seu currículo lattes e o seu elevado conhecimento
174 acadêmico. Enfatizou que o curso tem muito a ganhar com a chamada da mesma. Elencou a
175 dificuldade momentânea de se realizar concursos públicos, fato relevante que foi considerado para
176 aprovação do pedido de aproveitamento pelo colegiado do curso. Abriu-se para votação e aprovou177 se por unanimidade. 14. Inclusão de docente em disciplina do PLE. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira
178 da Silva informou que dentro da sua disciplina de Microbiologia, há uma parte de Microbiologia do
179 Solo, a qual a Prof.ª Dr.ª Edna dos Santos Souza tem muita afinidade com o tema. Acrescentou que
180 após aceite da mesma, foi aprovado no colegiado de Engenharia Florestal a inclusão da referida
181 professora nas turmas de 2019 e 2020. Em sequência a presidente apresentou a ata da reunião do
182 colegiado do curso de Engenharia Florestal que deliberou e aprovou a inclusão. Abriu-se para
183 apreciação e aprovou-se por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião
184 agradeceu o comparecimento de todos os Congregados e dos ouvintes, e, às doze horas e vinte e um
185 minutos deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após
186 aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados presentes.
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