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Ata da primeira reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no
exercício do ano de dois mil e vinte e um. No décimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil
e vinte e um, às nove horas e dois minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância
com a IN 03/2020, 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. Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof.
Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, Prof.ª Dr.ª Natália
Hilgert de Souza Carnevali, e o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Representantes técnicos
administrativos, Ma. Kely Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos Carvalho. Representante
discente Luan Felipe de Sousa Farias. Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª
Edna Santos de Souza e o Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior. Os técnicos
administrativos Dhionata Sabino da Silva, Liliane Rocha Almeida Costa e Luiz Junior Leite Carvalho.
01. Informes. A presidente abriu os informes com a apresentação das justificativas de a ausência dos
membros titulares, o Prof. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, que está de férias e será substituído
pela sua suplente, a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello e ainda o Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia,
por estar em tratamento médico, será substituído pela sua suplente, a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de
Souza Carnevali. Informou, ainda, que a Proeg optou por não colocar os feriados no calendário
acadêmico por se tratar de ensino remoto e que os professores podem seguir os feriados nacionais.
Informou que tendo em vista uma instrução normativa recentemente publicada, se reuniu com a
Progep para tratar da implantação do protocolo de biossegurança. Acrescentou que, conforme
orientação do setor de biblioteca central, a biblioteca do IEX funcionará de forma limitada através de
agendamento. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello informou que a eleição para a nova gestão do
sindicato de docentes se encerra nesta data, às 23h e 59 minutos, no SIGEleição. Informou, também,
que em reunião acontecida recentemente, a Proex definiu que o Emancipa ficará suspenso até o
retorno das atividades presenciais. A Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali informou, na
qualidade de representante da comissão do PDU, que a comissão está finalizando o preenchimento
da planilha enviada pela Seplan. Acrescentou que há a necessidade de aprovação da referida planilha
em congregação para devolução à Seplan até o final deste mês. Sugeriu uma reunião geral com a
comunidade acadêmica para apresentação dos principais pontos antes de votar em congregação, a
qual foi acatada por todos presentes. Em sequência, informou que foi conseguido um viveiro através
do Ideflor, mas que não há no momento informações sobre a estrutura e o tamanho do mesmo. Disse
que tem um projeto de viveiro elaborado pelo Prof. Dr. Erick Martins Nieri, que futuramente poderá
ser apresentado na proposta de urbanização do campus. Acrescentou que o viveiro está previsto no
planejamento do PDU, e com isso, ainda será apreciado na referida comissão. Em sequência, o Prof.
Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior informou a respeito da finalização da primeira parte da
minuta das atividades de ensino, concluindo o texto inicial. Acrescentou que alguns pontos devem
ser discutidos para delinear de forma definitiva. O técnico Rafael dos Santos Carvalho complementou
dizendo que houve pontos não consensuais entre os membros da comissão e, por isso, se faz
necessária uma discussão mais ampla antes de apreciar a minuta em Congregação. Após as
discussões, os membros presentes decidiram por acatar a sugestão de uma reunião prévia e a
disponibilização no Participa. Em sequência, o coordenador técnico pedagógico, Rafael dos Santos
Carvalho apresentou um quadro com as informações das atividades a serem cadastradas nos planos
individuais de trabalho (PIT) docente no SISPLAD. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello questionou a
respeito da publicação da resolução de pesquisa e do regimento eleitoral do IEX os quais já foram
aprovados pela Congregação. A presidente lembrou que encaminhou as minutas para divulgação no
site do instituto, mas que estava sem o técnico em tecnologia da informação, o que atrasou a
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publicação. 02. Proposições. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva justificou que
recentemente houve uma reunião do NDE do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal em que
se apreciou os relatórios de monitoria. Solicitou a inclusão de apreciação dos relatórios de monitoria
referente ao PLE dos docentes de Engenharia Florestal no ponto de pauta existente de ordem nº 7.
Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do
interessado. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello solicitou a inclusão do ponto “Emissão de portaria
de execução de cursos de extensão da chamada da Proex, pensados para o PLE”. Lembrou que há
outros professores que necessitam desta portaria. A presidente destacou que trata dos seguintes
docentes: Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof.ª Dr.ª Luciana
de Barros Ataide, Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha e Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos
Junior. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e duas abstenções por parte das
interessadas. O Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero solicitou a inclusão do ponto “Apreciação
e anuência do Nupex NPD-NAM”. Justificou que se trata de um projeto interinstitucional em conjunto
com outros institutos com várias linhas de pesquisas que fomentam a produção audiovisual. Abriu-se
para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. O Prof.
Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa solicitou a inclusão do ponto de pauta “Redistribuição de docente
do Curso de Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa do IEX”. Destacou que se trata de um pedido
de redistribuição do Prof. Dr. Fabio Mario da Silva para a UFRPE, aprovado pelo colegiado do curso,
com a previsão de liberação de código de vaga para o IEX. Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. Em sequência apresentou o pedido de inclusão de pauta “Solicitação de aproveitamento
de vaga”. Informou que com a aprovação da redistribuição do Prof. Dr. Fabio Mario da Silva, o
colegiado do curso aprovou o aproveitamento da candidata, Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Cruz de
Oliveira, aprovada no concurso objeto do edital nº 129/2018, para preenchimento do código de vaga
ociosa. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Solicitou, ainda, a inclusão para
apreciação no ponto de pauta ordem nº 7, do relatório e parecer de monitoria do Prof. Me. Edson de
Freitas Gomes, aprovados pelo colegiado do curso. Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. Por último solicitou a inclusão do ponto de pauta “Inclusão de colaboradora e menção
de carga horária em projetos de docentes de letras”. Após as discussões o entendimento foi de que
essa questão fosse sanada via ad referendum. 03. Apreciação de ad referendum. A presidente
apresentou o ad referendum nº 02 Direção do IEX/2021 que aprova, conforme parecer da Comissão
de avaliação de projetos do curso de Letras, o projeto de pesquisa intitulado “Vozes das Margens em
Língua Portuguesa – Relações entre Brasil, Portugal e África”, de autoria da Prof.ª Dr.ª Fernanda
Rodrigues de Miranda, com carga horária de 10h e período de execução de 01/03/2021 a 01/03/2022.
Abriu-se para votação e aprovou -se por unanimidade. Em sequência, a presidente leu o ad
referendum nº 03 Direção do IEX/2021 que aprova o edital nº 03/2021-IEX sobre o Processo de
Seleção para vagas remanescentes do Programa Monitoria Geral (Edital 01/2021-IEX) e do Programa
de Monitoria para Disciplinas com práticas de laboratório (Edital 02/2021-IEX. Abriu-se para votação
e aprovou-se por unanimidade. A presidente apresentou o ad referendum nº 04 Direção do IEX/2021
que aprova o projeto de pesquisa intitulado “Avaliação de aspectos reprodutivos de tracajás
(Podocnemis unifilis) da região de São Félix do Xingu - PA”, de autoria da Prof.ª Dr.ª Ananza Mara
Rabello, com vigência no período 01/03/2021 a 28/02/2022, com carga horária de 10h. Abriu-se para
votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. A presidente
apresentou o ad referendum nº 05 Direção do IEX/2021 que aprova a renovação do projeto de
extensão intitulado “Implementação de Farmácias Vivas no âmbito do Sistema Único de Saúde em
São Felix do Xingu: primeiros passos”, coordenado pela Prof. Dra. Natália Hilgert de Souza
Carnevali, com vigência de 04/01/2021 a 30/10/2020, com carga horária de 10 h. Abriu-se para
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votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. Em
sequência a presidente apresentou a portaria ad referendum nº 010/2021 que nomeia a comissão para
seleção de monitoria 2020.2: Literatura Portuguesa I; 2020.4: Literatura Portuguesa I e 2021.2:
Literatura Portuguesa II, conforme as informações que seguem: Prof. Dr. Fabio Mario da SilvaTitular; Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide- Titular. Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. Em sequência a presidente leu a portaria ad referendum nº 11/2021 sobre o resultado
final da seleção dos monitores, do curso Letras Língua-Portuguesa, 2020.2: Literatura Portuguesa I;
2020.4: Literatura Portuguesa I e 2021.2: Literatura Portuguesa II, objeto do edital nº 03/2021Monitoria Geral IEX, sob a orientação do Prof. Dr. Fabio Mario da Silva, conforme as informações
que seguem: A) -Monitoria com bolsa: 1ª colocação: Valéria Tomásia Nazaré da Silva- Aprovada/
classificada; 2ª colocação: Juliana Alves dos Santos- Aprovada. B) - Monitoria voluntária (sem
bolsa): 1ª colocação: não houve vaga; 2ª colocação: não houve vaga. Abriu-se para votação e aprovouse por unanimidade. 04. Apreciação do calendário de reuniões da congregação referente ao 1º
semestre de 2021. A presidente apresentou o calendário de reuniões ordinárias da Congregação
referente ao primeiro semestre de 2021, elaborado pela secretaria administrativa. Destacou que se
optou por apresentar o calendário semestral seguindo o calendário disponibilizado pela SEGE com a
previsão das reuniões dos conselhos superiores. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade.
05. Validação de estágio probatório. A presidente apresentou o plano de trabalho, a ficha de
avaliação e o resultado da avaliação do estágio probatório referente ao primeiro ciclo do docente
Érick Martins Nieri, matrícula Siape 3159737, com nota 10 (dez) e conceito excelente. Abriu-se para
votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência a presidente apresentou o plano de trabalho, a
ficha de avaliação e o resultado da avaliação do estágio probatório referente ao primeiro ciclo da
docente Izabele Domingues Soares Miranda, matrícula Siape 1044802, com nota 10 (dez) e conceito
excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 06. Indicação de coordenador de
extensão e cultura ou equivalente. A presidente informou que recebeu um memorando circular da
Proex solicitando a indicação de um representante para o instituto. Acrescentou que comunicou aos
coordenadores de curso a divulgação entre os pares e solicitou que apresentassem os nomes. Destacou
que a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo solicitou a inclusão dessa pauta. O Prof. Dr. Cristiano
Bento da Silva manifestou interesse e colocou o nome à disposição para apreciação. Após as
discussões, abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 07. Apreciação de pareceres de
relatórios de projetos de monitoria do PLE. A presidente iniciou com a apresentação dos relatórios
de monitoria dos docentes do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, com a leitura dos
pareceres e o extrato de ata do colegiado do curso que aprova o relatório final do Projeto de Monitoria
dos seguintes professores: 1) Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, disciplina Introdução
à Limnologia. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 2) Prof. Dr. Elver Luiz Mayer,
disciplina Biogeografia. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 3) Prof.ª Dr.ª Danielly
Brito de Oliveira, disciplina Metodologias de Pesquisa em Educação. Abriu-se para votação e
aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. 4) Prof.ª Dr.ª Natália
Hilgert de Souza Carnevali, disciplina Plantas Medicinais. Abriu-se para votação e aprovou-se por
dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. 5) Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos
Santos Junior, disciplina Taxonomia e Diversidade Biológica. Abriu-se para votação e aprovou-se
por unanimidade. Em sequência, a presidente apresentou o parecer da comissão que aprovou o
relatório final do Projeto de Monitoria da disciplina Linguagem, Cultura e Sociedade, coordenado
pelo Prof. Me. Edson de Freitas Gomes, do curso de Licenciatura Letras Língua-Portuguesa. Abriuse para votação e aprovou-se por unanimidade. Finalizou com a apreciação dos relatórios de monitoria
do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, com a leitura dos ad referendum nº 01, 02, 03, 04,
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05 e 06 do Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal – IEX 2021, que aprovou mediante
consulta ao Núcleo Docente Estruturante, o relatório final do semestre de Monitoria Geral dos
seguintes professores: 1) Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, para a componente curricular
Microbiologia Geral. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 2) Prof. Dr. Cristiano
Bento da Silva, para a componente curricular Epistemologia Ambiental. Abriu-se para votação e
aprovou-se por unanimidade. 3) Prof. Dr. Érick Martins Nieri, para a componente curricular Física.
Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade 4) Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, para
a componente curricular Cálculo Diferencial e Integral. Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. 5) Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, para a componente curricular Sistemática
Vegetal. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 6) Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa,
para a componente curricular Química Geral. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade.
08. Projetos de pesquisa e extensão: apreciação de relatório final, renovação de projeto existente
e apreciação de novo projeto. A presidente leu o ad referendum nº 02/2021- Curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas que deferiu o pedido de renovação do projeto de extensão “Análise
Microbiológica da Água de Escolas Públicas do Município de São Félix do Xingu”, sob a
coordenação do Prof. Dr. Divino Bruno da Cunha, com carga horária de 10 horas semanais no período
de 09/02/2021 a 09/02/2023. Em sequência a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello comentou que o
referido projeto vem sendo executado pelo professor há um ano. Ressaltou que houve a apresentação
de parecer do relatório com os resultados parciais obtidos, aprovado por uma comissão e apreciado
pelo colegiado. Acrescentou que o pedido de renovação se deve ao fato de algumas atividades terem
sido interrompidas durante a pandemia. A presidente ressalta que a previsão de duração de um projeto
é de até no máximo dois anos. Retifica o período para 09/02/2021 a 09/02/2022. Abriu-se para votação
e aprovou-se por unanimidade. Em sequência a presidente informou que enviou o relatório, mas não
pretende pedir a renovação do seu projeto de extensão intitulado “América Latina em foco: memória,
cultura e literatura no ensino de espanhol para brasileiros” devido às dificuldades relatadas,
especialmente com alunos do ensino médio. Em sequência a presidente leu a ficha de avaliação da
comissão e o extrato de ata do colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas que
aprovou o relatório final do projeto de pesquisa “Ação dos efeitos toxicológicos de metais pesados
sobre organismos terrestres e aquáticos”, coordenado pelo Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da
Silva. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello comentou sobre o período e sobre as atividades realizadas
pelo professor no referido projeto. Abriu-se para apreciação e aprovou-se por unanimidade. Em
sequência a presidente leu o projeto de pesquisa intitulado “Avaliação do conhecimento ecológico
local da população de São Félix do Xingu-PA”, coordenado pelo Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira
Rêgo da Silva, com carga horária de 10h, e período de execução de 09/02/2021 a 09/02/2022. A Prof.ª
Ananza Mara Rabello fez uma síntese do projeto e informou que o mesmo foi aprovado pelo
colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Abriu-se para votação e aprovou-se por
dez votos favoráveis e uma abstenção por ausência de um conselheiro devido a problemas de
conectividade. 09. Emissão de portaria de execução de cursos de extensão da chamada da Proex,
pensados para o PLE. A presidente lembrou que o ponto trata da proposição feita no início da
reunião pela Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabelo, que beneficiará também a Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de
Oliveira, o Prof. Divino Bruno da Cunha, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide e o Prof. Dr. José
Nazareno Araújo dos Santos Junior. O secretário administrativo, Luiz Junior Leite Carvalho, solicitou
que os docentes encaminhassem ao e-mail do instituto as informações referentes aos cursos para
emissão de portaria, como: título, período de execução e carga horária. Abriu-se para votação e
aprovou-se por oito votos favoráveis, duas abstenções por parte das interessadas e uma abstenção por
ausência de um conselheiro devido a problemas de conectividade. 10. Redistribuição de docente do
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Curso de Licenciatura em Letras-Língua Portuguesa do IEX. O Prof. Dr. Carlos Augusto
Carneiro Costa, coordenador do curso de Letras- Língua Portuguesa apresentou o pedido de
redistribuição do Prof. Dr. Fabio Mario da Silva, bem como extrato de ata do colegiado que aprovou
a redistribuição do referido professor para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade
acadêmica de Serra Talhada. Ressaltou que professor irá ocupar uma vaga ociosa naquela unidade, a
qual encaminhará código de vaga em contrapartida ao IEX, para fins de preenchimento por outro
docente. Em sequência, informou que o colegiado do curso de Licenciatura em Letras- Língua
Portuguesa do IEX considerou o fato de haver no banco de reserva do curso uma candidata que atende
as necessidades do curso, caso a redistribuição ocorra. A presidente leu o extrato de ata da referida
reunião, onde consta haver a existência de uma candidata, a Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Cruz de
Oliveira, aprovada em quarto lugar no concurso para Estudos Literários, objeto do edital n.º 129/2018,
de 03/12/2018; que a referida professora encaminhou à Coordenação de curso um e-mail com
manifestação de interesse em compor o quadro docente do curso, no caso de existência de vaga, bem
como a existência de compatibilidade de perfil acadêmico entre os professores em questão.
Adicionalmente, o Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro, informou que verificou no site da Progep e
consta que a validade do concurso foi prorrogada até 25/03/2022, através da publicação do Edital n.º
02 de 25/01/2021, com isso, uma possível aprovação do pedido de redistribuição do Prof. Fabio Mário
Silva não trará prejuízos ao Instituto, uma vez que há a possibilidade de preenchimento imediato de
sua vaga com a possível nomeação da Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Cruz de Oliveira, próxima da lista.
Acrescentou que a decisão de redistribuição do docente para UFRPE, como consta no extrato de ata
da reunião do colegiado do curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa, está condicionada à
explícita disponibilização de código de vaga ao Instituto de Estudos do Xingu, por parte da
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Após as considerações, abriu-se para votação e aprovouse por dez votos favoráveis e uma abstenção por ausência de um conselheiro devido a problemas de
conectividade. 11. Anuência do Nupex NPD-NAM- Unifesspa. O Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva
Romero agradeceu a presença do Prof. Dr. Eudes André Leopoldo de Souza, representante da Proex.
Em sequência o Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero fez a apresentação da proposta de criação
do projeto Núcleo de Pesquisa e Extensão, Núcleo de Produção Digital Narrativas da Amazônia,
(NPD-NAM Unifesspa), as linhas de pesquisa, bem como os planos de trabalho. O Prof. Dr. Eudes
André Leopoldo de Souza comentou sobre a importância da criação do núcleo e parabenizou o IEX
por participar da construção do projeto. Após as discussões, esclareceu que a portaria que nomeará
os coordenadores do núcleo será emitida pela reitoria, após aprovação da criação do núcleo pelo
Consepe, sendo necessário no momento apenas a anuência do instituto para a parceria do NupexNPD-NAM. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por
ausência de um conselheiro devido a problemas de conectividade. 12. Solicitação de
aproveitamento de vaga. A presidente apresentou o extrato de ata da reunião do colegiado do curso
de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa que deliberou e aprovou aproveitamento da candidata
aprovada em concurso vigente, condicionado à consolidação de todo o processo de redistribuição do
Prof. Dr. Fabio Mario da Silva e disponibilização ao IEX, do código de vaga como contrapartida pela
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em sequência o Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa
leu um e-mail recebido no dia 28/12/2020, da candidata Maria Aparecida Cruz de Oliveira, próxima
da lista, que explicita o interesse em compor o quadro docente do Curso de Letras de Licenciatura em
Letras – Língua Portuguesa do Instituto de Estudos do Xingu e menciona a prorrogação, até
25/03/2022 do tempo de validade de seu concurso (Edital 129/2018), publicada através do Edital
número 02 (dois), de 25/01/2021. Adicionalmente informou que o Currículo Lattes da referida
professora tem compatibilidade com o perfil acadêmico do curso de Letras ofertado no Instituto de
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Estudos do Xingu, especificamente no que diz respeito à área de Literatura. Após as discussões, abriuse para votação e aprovou-se por unanimidade. A Presidente informou que recebeu durante a reunião
a justificativa de ausência do representante discente Wenceslau Costa Neto por estar em atividade
síncrona de uma disciplina. Não havendo nada mais a tratar. Agradeceu o comparecimento de todos
os congregados e dos ouvintes, e, às doze horas e cinquenta 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.
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