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Ata da décima segunda reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, 1 

no exercício do ano de dois mil e vinte. No décimo quarto dia do mês de dezembro de dois mil e 2 

vinte, às nove horas e cinco minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com 3 

a IN 03/2020, 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. Dr. Carlos Augusto 5 

Carneiro Costa, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de 6 

Oliveira, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, Prof. 7 

Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo e Prof. Dr. Wallace Beiroz 8 

Imbrosio da Silva. Representantes técnicos administrativos, Ma. Kely Cristina Piedade Martins e 9 

Rafael dos Santos Carvalho. Representantes discentes Luan Felipe de Sousa Farias e Wenceslau 10 

Costa Neto. Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, o 11 

Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, a Prof.ª Dr.ª Edna  Santos de Souza, o Prof. Dr. Erick Martins 12 

Nieri, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide, a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali e a 13 

Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa. Os técnicos administrativos Dhionata Sabino da Silva, Liliane 14 

Rocha Almeida Costa e Luiz Junior Leite Carvalho. 1. Informes. A presidente deu boas vindas a 15 

todos e abriu para informes. Em sequência, o técnico Rafael dos Santos Carvalho, coordenador 16 

técnico pedagógico informou que hoje, dia 14 de dezembro de 2020, ocorreu a abertura do SISPLAD. 17 

Com isso, vai enviar um memorando aos docentes solicitando o envio das informações até o dia 18 18 

de dezembro. Acrescentou que o SISPLAD do PLE (2020.5) será unificado com o do período 2020.2, 19 

e que as disciplinas ministradas no PLE vão entrar no PIT de 2020.5, porém os projetos cadastrados 20 

em 2020.2 não precisam ser informados novamente, mas somente aqueles novos projetos que foram 21 

cadastrados após a suspensão do referido calendário. Em sequência, o Prof. Dr. Wallace Beiroz 22 

Imbrosio da Silva, coordenador do curso de Engenharia Florestal, informou que o pedido de 23 

reconsideração de redistribuição para o IEX, da Prof.ª Dr.ª Glória da Silva Almeida Leal da UFAC, 24 

que havia sido negado pela Progep e aprovado recentemente pela congregação, teve parecer 25 

desfavorável pela procuradoria da Unifesspa. 2. Proposições. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira 26 

Rêgo da Silva propôs a inserção do ponto de pauta “Proposta de convênio com a Universidad 27 

Nacional de Luján (UNLu) na Argentina”. Abriu-se para votação e aprovou-se por doze votos 28 

favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. 3. Apreciação de Ad referendum. A presidente 29 

apresentou o ad referendum nº 47/2020 que homologa a avaliação referente ao terceiro ciclo do 30 

estágio probatório da servidora Renata Matos de Souza, Bibliotecária Documentalista, SIAPE nº 31 

1699990, com nota 9,9 e conceito excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 32 

4. Pedido de missão científica nacional. Interessado: Elver Luiz Mayer. A presidente apresentou 33 

a ata do colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que aprovou o pedido. A Prof.ª 34 

Dr.ª Danielly Brito de Oliveira explicou que o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer não pôde participar da 35 

reunião, com isso, enviou alguns áudios detalhando o pedido e pediu para que ela os reproduzisse na 36 

reunião. No áudio, o professor relatou que visitará três instituições nacionais que já tem contato e 37 

colaboração, com o objetivo de criar, selecionar e captar materiais fósseis para servir de referência na 38 

Unifesspa. Disse que a missão científica nacional terá um total de 19 dias, sendo que de 18/01/2021 39 

à 24/01/2021 será no Laboratório de Estudos Paleobiológicos do Departamento de Biologia da 40 
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Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), campus Sorocaba; de 25/01/2021 à 29/01/2021 na 41 

Seção de Paleontologia do Museu de Ciências Naturais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e 42 

Infraestrutura do Rio Grande do Sul; e de 01/02/2021 à 05/02/2021 no Laboratório de Arqueologia e 43 

Antropologia Ambiental e Evolutiva do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São 44 

Paulo (USP). Acrescentou que tomará todas as precauções contra a Covid-19 para a sua segurança e 45 

das pessoas que tiver contato. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 5. Projetos de 46 

Pesquisa e de Extensão. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello pediu a renovação do projeto de 47 

extensão intitulado “Conscientizar para o alimentar: debate sobre o desperdício de alimentos em 48 

escolas públicas”, para o período de 04 de janeiro 2021 à 20 de dezembro de 2021, com carga horária 49 

de 10h por semana. Explicou que se trata de um projeto que ela coordena em colaboração com a Prof.ª 50 

Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em 51 

sequência a Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza apresentou a proposta do projeto de extensão 52 

coordenado por ela   intitulado “Agricultura urbana e periurbana no município de São Félix do Xingu: 53 

o enfrentamento das problemáticas socioambientais a partir de metodologias participativas”, com a 54 

colaboração do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva e Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva, ambos do 55 

IEX, do técnico do IEX Rafael dos Santos Carvalho, do Prof. Dr. Renato Alves Teixeira- 56 

IEDAR/Unifesspa, da Prof. Dr.ª Erika Milene Pinto de Sousa-  UFRA Capanema, de Wendel Valter 57 

da Silveira Pereira- Doutorando - UFRA Belém, de Yan Nunes Dias - Doutorando da UFRA Belém, 58 

e da pesquisadora Josineide Rodrigues da Costa, com vigência no período de 12/2020 a 12/2022, com 59 

carga horária de 10 h. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência a 60 

presidente apresentou o extrato de ata que aprovou o projeto de pesquisa no colegiado de Ciências 61 

Biológicas. Depois, a Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira reproduziu o áudio enviado pelo professor 62 

Dr. Elver Luiz Mayer sintetizando o projeto e os documentos enviados. No áudio, o professor 63 

ressaltou que se trata de um projeto de pesquisa que ele coordena, intitulado “Contribuições ao estudo 64 

dos mamíferos do final do Quaternário aplicando métodos arqueológicos de escavação”. Lembrou 65 

que esse projeto foi aprovado para financiamento pela FAPESP/FAPESPA, através da chamada nº 66 

03/2019. O projeto será realizado de 01/03/2021 à 28/02/2023 com carga horária de 10h. Abriu-se 67 

para votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência, a presidente apresentou o extrato de ata 68 

que aprovou o projeto de pesquisa do Prof.º Dr.º Elver Luiz Mayer no colegiado do curso de 69 

Licenciatura em Ciências Biológicas, coordenado pelo Prof. José Nazareno Araújo dos Santos Junior 70 

intitulado “Caracterização taxonômica de vespas sociais (Hymenoptera, Vespidae, Polistinae) no 71 

município de São Félix do Xingu, Pará, Brasil”. O projeto conta com a colaboração dos professores 72 

do IEX Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha e Prof.ª Dr.ª Rosângela Dala Possa. O prazo pedido para a 73 

realização do projeto foi de 04 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022 com carga horária de 74 

10h. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 6. Indicação de vice-coordenador do 75 

Laboratório de Engenharia. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Coordenador do Laboratório de 76 

Engenharia, disse que solicitou o ponto de pauta pois recebeu uma solicitação de atualização do site 77 

do IEX, e por estar próximo do seu período de férias, com isso, considera ser importante ficar alguém 78 

responsável pelo laboratório. Acrescentou que a Prof.ª Dr.ª Edna dos Santos Souza manifestou 79 

interesse em assumir a vice- coordenação. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 7. 80 
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Solicitação de emissão de portaria de criação do Laboratório de Ensino. O encaminhamento foi 81 

que o ponto fosse retirado de pauta. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em 82 

sequência sugeriu-se que se abrisse período de inscrição para coordenação de dois outros laboratórios, 83 

o Laboratório de Fonética e o Laboratório de Informática. Sugeriu-se a abertura das inscrições para 84 

apreciação das inscrições na próxima reunião ordinária. 8. Apreciação de coordenador do cursinho 85 

Emancipa. A presidente informou que enviou memorando solicitando a inscrição de interessados e 86 

que recebeu a inscrição do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva. Abriu-se para votação e aprovou-se 87 

por unanimidade. 9. Apreciação de coordenador do Laboratório Multiuso. A presidente informou 88 

que enviou um memorando solicitando a inscrição de interessados e que recebeu a inscrição da Prof.ª 89 

Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali e da Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa. Após as discussões e 90 

sugestões, o entendimento foi de que a Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa fique como coordenadora e 91 

a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali como vice-coordenadora do Laboratório Multiuso. 92 

Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 10. Apresentação do relatório de execução 93 

orçamentária do IEX de 2020. A técnica Liliane Rocha Almeida Costa, coordenadora 94 

administrativa do IEX, procedeu a apresentação do relatório. Explicou como é feita a divisão do 95 

orçamento entre as unidades administrativas. Detalhou os valores de recursos de custeio de capital do 96 

IEX do corrente ano, demonstrando em quais demandas os recursos foram empregados. Lembrou que 97 

além destes houve um recurso destinado pela Proex para a compra de reagentes e vidrarias. Em 98 

sequência abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 11. Homologação do termo aditivo 99 

do IEX e relatório de atualizações do referido termo aditivo – Pronera. A Prof.ª Dr.ª Nayara da 100 

Silva Camargo iniciou esclarecendo que, tendo em vista a DICC ter mudado algumas orientações 101 

referentes a convênios, se faz necessária a apreciação em congregação das alterações realizadas, o 102 

que não havia necessidade anteriormente. Informou que no ano passado, o Incra indicou a redução 103 

no valor que repassava ao Pronera. Esclareceu que o termo aditivo trata dessa mudança; que o mesmo 104 

é necessário ser homologado em congregação antes de ser enviado à DICC e DFC, para após serem 105 

liberados os valores que estão atrasados dos anos 2018, 2019 e 2020. Em sequência, apresentou o 106 

termo de requisição e alteração preenchido com as justificativas de supressão que foi possível atender, 107 

a III minuta do termo aditivo do convênio, e ainda o relatório de Licenciatura em Letras – Língua 108 

Portuguesa (Intensivo), que detalha as alterações, e a impossibilidade de atender a sugestão de 109 

supressão no valor sugerido pelo INCRA. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa complementou 110 

dizendo que teve a iniciativa de enviar o processo à DICC, durante o período que a Prof.ª Dr.ª Nayara 111 

da Silva Camargo estava afastada, para provocá-los a respeito de elementos que estavam faltando no 112 

processo; que obteve um parecer que ajudou na finalização destes documentos que precisam de 113 

homologação pela congregação. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo lembrou que para andamento 114 

do processo, houve a necessidade de indicação pela Direção Geral do IEX de dois fiscais do contrato 115 

(01 titular e 01 suplente). Após esclarecimentos apontados, abriu-se para apreciação e não havendo 116 

questionamentos, aprovou-se por unanimidade. 12. Solicitação de emissão de portaria para 117 

avaliação de projetos e relatórios de ensino, pesquisa e extensão. O Prof. Dr. Carlos Augusto 118 

Carneiro Costa disse que o entendimento é de que há muitas demandas que o colegiado de Letras 119 

precisa tratar; também ocorreu o aumento do número de docentes e de projetos. Mencionou que a 120 
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Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataíde sugeriu a criação da comissão permanente de avaliação de 121 

projetos de ensino, pesquisa e extensão. Informou que os professores Benedito de Sales Santos e 122 

Mirian Cristina dos Santos candidataram-se a membros titulares e os professores Carlos Augusto 123 

Carneiro Costa e Jorge Henrique da Silva Romero candidataram-se a membros suplentes. 124 

Acrescentou que ficou decidido que o Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa ficará como suplente 125 

do Prof. Dr. Benedito de Sales Santos, e o Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero ficará como 126 

suplente da Prof.ª Dr.ª Mirian Cristina dos Santos. Abriu-se para votação e aprovou-se por 127 

unanimidade. 13. Apreciação de proposta de destinação de recurso externo. A presidente lembrou 128 

que o assunto chegou a ser discutido na última reunião extraordinária da congregação, mas que o 129 

entendimento foi que fosse retirado de pauta para que se verificasse a contrapartida do IEX junto ao 130 

Ministério Público. A presidente informou que entrou em contato com o promotor e colocou a 131 

sugestão apresentada na congregação, que foi a de desenvolver projetos na área de recuperação 132 

ambiental e que o mesmo concordou com a proposta. Lembrou, ainda, que outra questão que ficou 133 

de verificar foi a revisão do projeto da cerca, segundo sugestões apresentadas pelo conselho. Disse 134 

que manteve contato com a SINFRA e que a cerca toda em alambrado fica acima do valor do 135 

orçamento disponível. Com isso, a possibilidade é de fazer apenas uma parte em alambrado e a outra 136 

parte em cerca simples. Após as discussões chegou-se ao entendimento quanto a duas opções: 1ª) 137 

cerca com alambrado nos fundos do terreno e simples na área edificada e 2ª) cerca com alambrado na 138 

área edificada e simples nos fundos do terreno. Em sequência a presidente colocou em apreciação 139 

inicialmente a destinação do recurso para construção da cerca. Abriu-se para votação e aprovou-se 140 

por unanimidade. Em sequência colocou em votação as sugestões apresentadas nas propostas 1 e 2. 141 

Aprovou-se por oito votos favoráveis a 1ª proposta (cerca com alambrado nos fundos do terreno e 142 

simples na área edificada). A 2ª proposta (cerca com alambrado na área edificada e simples nos fundos 143 

do terreno), obteve cinco votos. 14. Discussão e registro de contribuições ao texto da minuta sobre 144 

a retomada das atividades acadêmicas. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo iniciou apresentando 145 

a minuta que a Proeg definiu e que será apresentada na próxima reunião do Consepe. Em sequência 146 

mostrou os pontos grifados que foram objetos de discussão e polêmica. Defendeu que se discuta os 147 

pontos os quais os representantes do IEX no Consepe devem defender na reunião: a) referente às 148 

atividades práticas de laboratório, que não puderem ser desenvolvidas de forma remota em espaço na 149 

Unifesspa que podem ser canceladas e oferecidas em período letivo posterior; b) referente ao PIT, 150 

onde os docentes que durante o PLE atingiram a carga horária mínima estabelecida pelo Consepe 151 

podem cancelar disciplinas no período 2020.2; c) referente aos docentes que não atingiram a carga 152 

horária mínima estabelecida pelo Consepe podem ofertar disciplinas no período 2020.2; d) referente 153 

à queda de oferta de todas as disciplinas e de reoferta pelos institutos, o que é inviável para o IEX. O 154 

coordenador técnico pedagógico, Rafael dos Santos Carvalho, lembrou que o diretor do CRCA 155 

defende que neste momento não há viabilidade de atender processo a processo, que se essa colocação 156 

for defendida e aprovada no Consepe, existe a possibilidade de os lançamentos serem feitos pelas 157 

subunidades e pelo instituto. Observou que os representantes do IEX defendam no Consepe, caso seja 158 

aprovado que o CTIC derrube o planejamento cadastrado em 2020.2, a possibilidade de puxar 159 

disciplinas de 2020.4, com conversão de disciplina de carga horária prática em teórica. Após as 160 
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discussões, a ideia de flexibilização foi defendida por outros conselheiros. Em sequência a Prof. Dr.ª 161 

Nayara da Silva Camargo apresentou as duas minutas de calendário acadêmico a serem apreciadas 162 

na próxima reunião do Consepe, ano de 2020 e ano de 2021. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira 163 

sugeriu que fosse votado a questão do PIT, que consta na minuta de resolução no artigo 13, para 164 

defesa dos representantes do IEX no Consepe. Abriu-se para votação e a opção “IV - Para fins de 165 

composição no PIT do docente serão consideradas 2 (duas) horas de preparação para cada hora 166 

ministrada, sejam elas síncronas ou assíncronas”, proposta que foi aprovada por unanimidade. Em 167 

sequência, a Prof.ª Nayara da Silva Camargo informou que encaminhará as minutas de resolução e o 168 

calendário para os conselheiros. 15. Proposta de convênio com Universidad Nacional de Luján 169 

(UNLu) na Argentina. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva informou que os 170 

documentos referentes à aprovação de seu pós-doutorado já foram apreciados por este Conselho, 171 

sendo encaminhados via processo para a PROPIT, e que a exigência de abertura de convênio é da 172 

UNLu e não da Unifesspa. Apresentou um e-mail enviado pelo técnico Igor Luiz Machado da Silva, 173 

da DICC, e ressaltou que o que deve ser aprovado neste momento pela congregação é a pretensão de 174 

criação do convênio, que a posteriori será juntado com a Requisição de Celebração de Ajuste e todos 175 

os outros documentos necessários. Abriu-se para votação e aprovou-se por doze votos favoráveis e 176 

uma abstenção por parte do interessado. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião 177 

agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às dezoito horas e treze 178 

minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após 179 

aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados presentes.  180 

Elaine Ferreira Dias _______________________________________________________________ 181 

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva__________________________________________________ 182 

Danielly Brito de Oliveira ___________________________________________________________ 183 

Carlos Augusto Carneiro Costa ______________________________________________________ 184 

Luiz Paulo de Sousa Correia _________________________________________________________ 185 

Jorge Henrique da Silva Romero ______________________________________________________ 186 

Josiane Silva Costa Bruzinga ________________________________________________________ 187 

Nayara da Silva Camargo ___________________________________________________________ 188 

Wallace Beiroz Imbrosio da Silva _____________________________________________________ 189 

Kely Cristina Piedade Martins ________________________________________________________ 190 

Rafael dos Santos Carvalho __________________________________________________________ 191 

Luan Felipe de Sousa Farias _________________________________________________________ 192 

Wenceslau Costa Neto _____________________________________________________________ 193 
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