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Ata da segunda Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no
exercício do ano de dois mil e vinte um. No décimo segundo dia do mês de março de dois mil e
vinte um, às oito horas e seis 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. Dr. Carlos Augusto
Carneiro Costa, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de
Oliveira, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, Prof.
Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia e Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Representantes
técnicos administrativos, Ma. Kely Cristina Piedade Martins e Luiz Junior Leite Carvalho.
Representantes discentes, Wenceslau Costa Neto e Luan Felipe de Sousa Farias. Participaram da
reunião na condição de ouvintes, A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da
Silva, a Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, o Prof. Dr. Érick Martins
Nieri, a Prof.ª Dr.ª Fernanda Rodrigues de Miranda, a Prof.ª Dr.ª Izabele Domingues Soares Miranda,
a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide, a Prof.ª Dr.ª Mirian Cristina dos Santos, e a Prof.ª Dr.ª Natália
Hilgert de Souza Carnevali. Os técnicos administrativos Dhionata Sabino da Silva e Liliane Rocha
Almeida Costa. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo participou apenas para fazer informes. 1.
Informes. A presidente abriu os informes chamando atenção à mudança do bandeiramento, em
relação ao risco de disseminação da Covid-19, para a cor vermelha que afetará alguns procedimentos
internos. Acrescentou que no caso de necessidade de acesso ao campus, faz-se necessário o envio do
pedido de acesso, com a devida justificativa, via e-mail, para análise prévia. Informou que o site do
Instituto está passando por atualizações. Solicitou a contribuição dos conselheiros no sentido de
divulgar o site, e ainda fazer, quando necessário, o encaminhamento das demandas para atualização.
Ressaltou que em breve, em conjunto com a CAAP, fará fluxogramas sobre alguns procedimentos,
os quais serão publicados no portal. Em sequência, a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, Diretora
Adjunta do IEX, informou que recentemente recebeu dois memorandos, o primeiro trata de um pedido
de indicação de docentes para participarem do grupo de trabalho, organizado pela PROEG, que
reunirá frequentemente para tratar do UnifesspaOnline e de outras questões da universidade. O
segundo memorando trata do pedido de indicação de dois docentes, um titular e outro suplente, para
participar do comitê de pesquisa da Unifesspa. Ressaltou que encaminhou os dois memorandos via
e-mail, e ainda disponibilizou no WhatsApp, mas não recebeu nenhuma proposta de interessados para
trabalharem nessas questões, com isso, teve que ficar nessas duas atividades. Informou que a Prof.ª
Dr.ª Luciana de Barros Ataide ficou como suplente no comitê de pesquisa. Em sequência convidou
os coordenadores de cursos, os professores, conselheiros e ouvintes que estavam na reunião, para
participarem mais dessas ações que envolvam o instituto. Após isso, informou que sairia nos
próximos instantes, para participar de uma outra reunião. A presidente complementou dizendo que o
convite, feito pela Professora Nayara, é importante, já que a participação dos docentes permite o
conhecimento das ações e o contato com outras pró-reitorias. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira
Rêgo da Silva, Coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, complementou
dizendo que considera ser importante a participação dos docentes nas comissões externas e nas
internas, mesmo que não tenham cargo administrativo ou sejam membros da congregação. Em
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sequência, o professor lembrou que participa da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da
Unifesspa. Acrescentou que se trata de um grupo com um número pequeno, mas que a resolução
permite um número maior de participantes. Disse ainda, que recentemente houve uma reunião da
Comissão, e que após a mesma foi enviado um memorando solicitando a indicação de representantes.
Indagou se o Instituto recebeu inscrição de algum interessado, pois pretende pedir a inclusão da
indicação de membro como ponto de proposição na reunião. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo
confirmou o recebimento do memorando, que pedia a indicação de um titular e um suplente, mas que
não houve a manifestação de interessados em participar da Comissão. A presidente consultou se
algum dos presentes tinha interesse em participar e pediu a manifestação até o final dos informes para
inclusão nas proposições. O Prof. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva leu o artigo 5.º da Resolução
N°82/2019 que referenda a aprovação do Regimento da CEUA, que define os profissionais que
podem fazer parte da CEUA. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello lembrou que o regulamento de
pesquisa do IEX foi aprovado em Congregação e recentemente publicado no site do IEX, passando a
vigorar. Destacou que no referido regulamento consta que a comissão de pesquisa pode ser formada
por faculdade ou curso, mas que precisa ser apreciada em congregação, tendo mais atribuições além
de aprovar projetos e relatórios de projeto de pesquisa. A seguir sugeriu aos cursos para ficarem
atentos para essa questão e ainda que a representante da comissão de elaboração do regimento interno,
Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali, verifique o que o referido regimento interno fala sobre
essa questão. A Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali esclareceu que no regimento interno
trata-se de três comissões permanentes dentro da congregação, uma de ensino, uma de pesquisa e
outra de extensão, que deve ser formada por pelo menos um membro titular de cada curso, mais um
membro suplente. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva sugeriu criar critérios para
definição dos membros de comissões e o prazo para que as comissões finalizem os trabalhos. A
presidente esclareceu que se faz necessário esperar a aprovação do regimento interno pelo CONSUN
para abrir o período para inscrição para as comissões da unidade. A Prof.ª Danielly Brito de Oliveira
lembrou que na última reunião ordinária da congregação, alguns pontos deixaram de ser apreciados
devido ao fato de ter se estendido muito o tempo em algumas discussões. Chamou para reflexão sobre
quais procedimentos devem ser tomados, caso o fato viesse a ocorrer futuramente, a fim de evitar
prejudicar algum colega que não esteja presente na reunião, mas dependa de apreciação de algum
ponto. A presidente esclareceu que não houve prejuízos. Lembrou ainda que todos os pontos da pauta
do dia foram apreciados e que dos pedidos de inclusão, apenas os dois últimos não foram apreciados
devido ao fato de a reunião ter extrapolado o limite de horário definido, mas que os conselheiros
concordaram pelo encaminhamento de ad referendum. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia,
presidente da comissão do PDU, lembrou que recentemente houve uma reunião para discussão do
PDU e que o próximo passo seria a apreciação em reunião da congregação. Lembrou que havia uma
previsão de ocorrer uma reunião extraordinária da congregação para apreciação do ponto, ou mesmo
nesta reunião. No entanto, em contato recente com a SEPLAN recebeu como resposta que o prazo do
PDU está suspenso enquanto o PDI não for aprovado. Com isso, achou por bem não apreciar o PDU
agora, pois o PDI poderá sofrer alterações que, consequentemente, poderá repercutir nos PDUs.
Acrescentou que não há previsão quanto aos prazos; e que a SEPLAN sabia da suspensão do prazo
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desde o dia 11/02, mas que foi comunicado apenas no dia 04/03. Finalizou dizendo que o PDU prevê
as metas para o quadriênio 2021-2024, mas que não vê problemas de as ações previstas serem
iniciadas sem a aprovação do PDU. Nesse sentido, caso ocorra o início de uma ação antes da
aprovação do PDU, sugeriu avisar a comissão sobre o início, bem como trazer para a congregação.
Em sequência a presidente retornou à questão da comissão de ética para uso de animais, referente ao
informe do Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva. Como não houve manifestação, a
presidente sugeriu que fosse aberto período de inscrição. Acrescentou que enviará e-mail aos docentes
abrindo período de inscrição. Em sequência a presidente informou sobre a realização de um evento
organizado pela PROPIT que ocorrerá no dia 16/03, às 9h, intitulado “Circuito de Conversas
Perspectivas de projetos de Pesquisa de novos cursos de pós-graduação e convidou aos docentes para
participarem. 2. Proposições. A Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali informou que o curso
de Licenciatura em Ciências Biológicas e o curso de Bacharelado em Engenharia Florestal
conseguiram uma estrutura para um complexo de viveiro, por meio de uma parceria com a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP e Instituto de Desenvolvimento
Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará – Ideflor-bio. Disse que essa parceria está diretamente
ligada ao Programa Territórios Sustentáveis, do governo estadual. Acrescentou que no Instituto há
alguns professores envolvidos no referido programa. Informou que ocorreu uma reunião com a
comissão do PDU, para alinhar a proposta com o plano de urbanização do campus, que está em
construção pela comissão. Destacou que esse trâmite é necessário, para dar maior transparência nas
ações de melhoria da infraestrutura do campus, visto que esta é uma das ações previstas no Plano de
Desenvolvimento da Unidade. Logo após, a presidente colocou em votação e aprovou-se por
unanimidade a inserção do ponto “Autorização de implantação de viveiro no IEX e indicação de
frente de trabalho”. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente informou que
recebeu da CAAP um pedido de proposição para a apreciação de adequações do PIT referente ao
primeiro semestre de 2020 (1º e 2º período). Informou, ainda, que havia sido apreciado anteriormente,
mas pelo fato desses períodos terem sido suspensos, se fez necessário fazer algumas adequações e,
portanto, a necessidade de nova apreciação. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade a
inserção do ponto “Apreciação de adequações do PIT do 1º Semestre de 2020 (1º e 2º período)”. 3.
Apreciação de ad referendum. A presidente fez a leitura do ad referendum nº 06/2021 que aprova,
considerando o parecer favorável emitido pela Comissão de Avaliação de Projetos e Relatórios de
Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Letras - Língua Portuguesa do IEX, o relatório final de
Monitoria Geral da disciplina Língua Latina, orientado pela Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, no
período de 15/09/2020 a 22/12/2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis
e uma abstenção por parte da interessada. A presidente fez a leitura da portaria ad referendum nº
022/2021 que aprova o Plano da Unidade contendo o PIT dos professores referente ao período 2020.5
(PLE) do Instituto de Estudos do Xingu, dos cursos: Licenciatura em Letras Habilitação em Língua
Portuguesa, Bacharelado em Engenharia Florestal e Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme
as informações que seguem: 1) PIT dos professores do curso de Licenciatura em Letras- Língua
Portuguesa: Benedito de Sales Santos: com 16h no PLE (docente x disciplina = 12h; docente x projeto
= 4h), Carlos Augusto Carneiro Costa: com 14h no PLE (docente x disciplina = 14h); Edson de Freitas
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Gomes: ( com 32h no PLE (docente x disciplina = 12h; docente x projeto = 20h); Elaine Ferreira
Dias: com 24h no PLE (docente x disciplina = 20h; docente x projeto = 4h); Fabio Mario da Silva:
com 28h no PLE (docente x disciplina = 24h; docente x projeto = 4h); Jorge Henrique da Silva
Romero: com 24h no PLE (docente x disciplina = 24h); Luciana de Barros Ataide: com 28h no PLE
(docente x disciplina = 12h; docente x projeto = 16h). 2) PIT dos professores do curso de Bacharelado
em Engenharia Florestal: Arinaldo Pereira da Silva: com 27h no PLE (docente x disciplina = 24h;
docente x projeto = 3h); Cristiano Bento da Silva: com 12h no PLE (docente x disciplina = 9h; docente
x Projeto = 3); Edna Santos de Souza: com 36h no PLE (docente x disciplina = 36h); Èrick Martins
Nieri: com 40h no PLE (docente x disciplina = 36h; docente x projeto = 4h); Izabele Domingues
Soares Miranda: com 24h no PLE (docente x disciplina = 24h); Josiane Silva Costa Bruzinga: com
28h no PLE (docente x disciplina = 24h; docente x projeto = 4h); Luiz Paulo de Sousa Correia: com
40h no PLE (docente x disciplina = 36h; docente x projeto = 4h); Rosangela Dala Possa: com 16h no
PLE (docente x disciplina = 12h; docente x projeto = 4h); Wallace Beiroz Imbrosio da Silva: com 9h
no PLE (docente x disciplina = 9h). 3) PIT dos professores do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas: Ananza Mara Rabello: com 8h no PLE (docente x projeto = 8h); Daniel Clemente Vieira
Rêgo da Silva: com 12h no PLE (docente x disciplina = 9h; docente x projeto = 3h); Danielly Brito
de Oliveira: com 44h no PLE (docente x disciplina = 9h; docente x projeto = 35h); Divino Bruno da
Cunha: com 30h no PLE (docente x projeto = 30h); Elver Luiz Mayer: com 12h no PLE (docente x
disciplina = 9h; docente x projeto = 3h); José Nazareno Araújo de Souza Junior: com 42h no PLE
(docente x disciplina = 9h; docente x projeto = 33h); Natália Hilgert de Souza Carnevali: com 12h no
PLE (docente x disciplina = 9h; docente x projeto = 3h). Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. A presidente fez a leitura da portaria ad referendum nº 023/2021 que aprova a
renovação do projeto de extensão intitulado "Lendas Amazônicas: do popular ao científico ou do
científico ao popular? - A busca da relevância dialógica", coordenado pelo Prof. Dr. José Nazareno
Araújo dos Santos Junior, pelo período de 01/01/2021 a 31/12/2021, com carga horária de 10h. Abriuse para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente fez a leitura da portaria ad referendum
nº 038/2021 que aprova a composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de
Licenciatura em Letras Língua Portuguesa do Instituto de Estudos do Xingu, que passa a ser
constituído pelos seguintes membros (as): 1. Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide (Presidente) Titular; 2. Prof.ª Dr.ª Fernanda Rodrigues de Miranda - Titular; 3. Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias Titular; 4. Prof. Me. Edson de Freitas Gomes - Titular; 5. Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero
– Titular. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente fez a leitura da portaria
ad referendum nº 039/2021 que aprova a composição do Colegiado do Curso de Licenciatura em
Letras Língua Portuguesa do Instituto de Estudos do Xingu, que passa a ser constituído pelos
seguintes membros (as): I- Representantes Docentes: 1. Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa
(Presidente) - Titular; 2. Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo - Titular; 3. Prof. Me. Benedito de Sales
Santos - Titular; 4. Prof. Dr. Fabio Mario da Silva - Titular; 5. Prof.ª Dr.ª Mirian Cristina dos Santos
- Titular. II- Representantes Técnicos: 1. Dhionata Sabino da Silva- Titular; 2. Geovane Santos de
Souza- Suplente. III- Representante Discente: 1. Sueyla Simone Silva Soares- Titular. Abriu-se para
votação e aprovou-se por unanimidade. 4. Apreciação de redistribuição de docente para a UFU-
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Universidade Federal de Uberlândia. A Prof.ª Dr.ª Izabele Domingues Soares Miranda informou
que o processo de redistribuição partiu de uma oportunidade no segundo semestre do ano passado,
através de chamada pública com abertura de edital de redistribuição de docentes para a UFU, a qual
foi aprovada. Destacou que o processo está pautado na legalidade e amparado pela lei 8.112/90 e não
trará ônus para a Unifesspa, pois havendo a redistribuição a mesma receberá um código de vaga da
UFU que poderá ser preenchido conforme necessidade do curso. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio
da Silva, Coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, complementou dizendo que
o pedido de redistribuição da professora foi deliberado e aprovado pelo colegiado do curso. Abriu-se
para votação e aprovou-se por unanimidade. 5. Apreciação de comissão permanente de avaliação
de projetos de pesquisa, ensino e extensão do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal.
O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, coordenador do curso de Bacharelado em Engenharia
Florestal, destacou que a comissão foi formada no colegiado, mas a portaria se limita à avaliação de
um projeto apenas. Disse que há a necessidade desta portaria para fazer a avaliação de projetos e
relatórios e ainda para atender a outras demandas que constam na resolução de pesquisa do IEX,
recentemente publicada. Informou que a comissão é composta pelo Prof. Dr. Érick Martins Nieri,
Prof.ª Dr.ª Izabele Domingues Soares Miranda e a Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza como titulares, e
Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva e a Prof.ª Dr.ª Josiane Silva
Costa Bruzinga como suplentes, com a função de avaliar as propostas de projetos, bem como os
relatórios parciais e finais das atividades de pesquisa, ensino e extensão. Abriu-se para votação e
aprovou-se por unanimidade. 6. Alteração da coordenação de TCC do curso de Bacharelado em
Engenharia Florestal. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, coordenador do curso de
Bacharelado em Engenharia Florestal, informou que a Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa é atualmente
a coordenadora de TCC, e acumula as funções de coordenadora do Projeto Forma Pará e do
Laboratório Multiuso, ficando com uma sobrecarga. Com isso, colocou o cargo à disposição dos
colegas. Informou, ainda, que abriu um período de inscrição e somente o Prof. Dr. Érick Martins Nieri
manifestou interesse para assumir a função, sendo aprovado pelo colegiado do curso. Abriu-se para
votação e aprovou-se por unanimidade. A presidente lembrou da necessidade de todos os cursos
pensarem na elaboração do manual de TCC nos seus NDEs, mesmo que não estejam com alunos em
fase de TCC. 7. Apreciação do Regulamento de TCC do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, coordenador do curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas, informou que o curso está atento para a visita do MEC que deverá ocorrer a
partir de 50% da conclusão da carga horária do curso. Avisou aos demais curso sobre essa questão,
sobretudo pela necessidade de todos os documentos construídos pelos cursos serem aprovados pela
unidade. Destacou que o curso fez várias reuniões no NDE, deliberou e aprovou no colegiado, o
regulamento de TCC que foi elaborado pelo Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, coordenador de TCC do
Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Em sequência fez uma contextualização sobre a
estrutura do documento e seus anexos. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer agradeceu a todos que
contribuíram com a construção do documento, sobretudo a Prof. Dr.ª Luciana de Barros Ataide, do
curso de Letras, que forneceu um documento que norteou a elaboração do documento. A presidente
sugeriu ao Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva que verificasse junto à PROEG, se há
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necessidade de aprovação pelo Conselho Superior, além da subunidade e unidade. Em seguida, abriuse para votação e aprovou-se por unanimidade. 8. Semana Acadêmica do curso de Bacharelado
em Engenharia Florestal. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, coordenador do curso de
Bacharelado em Engenharia Florestal, informou que o curso pretendia fazer um evento que não fosse
virtual, que tivesse mais de uma turma, mas que a pandemia não permitiu. Informou, ainda, que o
curso aprovou em colegiado a realização do evento virtual com início no dia 12/07/2021, destacando
que é a data que se comemora o Dia do Engenheiro Florestal, e que a duração vai depender do tipo
do formato e da programação pretendida. Complementou dizendo que foi aprovada uma comissão
organizadora composta por ele, pela Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e pelo Prof. Dr. Érick
Martins Nieri. A presidente lembrou da necessidade de encaminhar com antecedência à Ascom para
divulgação. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 9. Apreciação de parecer de
relatório final de Projeto de Extensão. A presidente leu o parecer favorável que aprovou o relatório
parcial e final do Projeto de Extensão coordenado por ela, intitulado “América Latina em foco:
memória, cultura e literatura no ensino de espanhol para brasileiros”, (EDITAL PIBEX nº 017/2019),
vigente no período de 06/01 2020 até 30/11/2020, emitido pela Comissão de avaliação de Projetos e
Relatórios de Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa.
Destacou que devido aos problemas operacionais causados pela pandemia, optou por não pedir a
renovação do projeto. Em seguida, abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e
uma abstenção por parte da interessada. 10. Apreciação de Projeto de extensão. A Prof.ª Dr.ª
Josiane Silva Costa Bruzinga lembrou que o projeto surgiu a partir de um outro evento aprovado
anteriormente em congregação, o Café Florestal. Destacou que entende ter conseguido atingir os
objetivos do evento e a motivação dos alunos, com isso, resolveu transformá-lo em um projeto de
extensão. Disse que é um evento periódico que terá o formato de bate-papo sobre temas importantes
da área florestal, para alunos do IEX e também para a comunidade externa. Destacou que ela será a
coordenadora e contará com a colaboração dos professores Érick Martins Nieri e Luiz Paulo de Sousa
Correia do IEX, e ainda da Engenheira Florestal Cássia Conceição Rodrigues da UFVJM. Finalizou
dizendo que o projeto foi aprovado pelo colegiado do curso de Bacharelado Engenharia Florestal, e
será executado no período de 12/03/2021 a 12/03/2023, com carga horária de 10h. Em seguida, abriuse para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. 11.
Apreciação de pareceres de Relatórios finais de Projetos de Monitoria. A presidente leu o parecer
favorável emitido pela Comissão de avaliação de Projetos e Relatórios de Ensino, Pesquisa e Extensão
do curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa que aprovou o Relatório Final de Monitoria
da disciplina “Literatura Infanto-juvenil”, (Edital N° 12/2020 – Monitoria Geral – Edição Especial
2020), orientado pelo docente Fabio Mario da Silva, durante o Período Letivo Emergencial (PLE),
no período de 15/09/2020 a 22/12/2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em
continuidade, a presidente leu o parecer favorável emitido pela Comissão de avaliação de Projetos e
Relatórios de Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa
que aprovou o relatório Final de Monitoria do Componente Curricular Fonética e Fonologia, de
autoria do Prof. Me. Benedito de Sales Santos durante o Período Letivo Emergencial (PLE), no
período 15/09/2020 a 22/12/2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 12.
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Apreciação de representante discente (suplente) na congregação. A presidente leu o e-mail com
o pedido de apreciação de nova representação discente, enviado pelo representante discente titular
Wenceslau Costa Neto, o qual informa a desistência da discente Lucivânia Barbosa da Silva. O
representante Wenceslau Costa Neto informou que se reuniu com os representantes discentes de todos
os cursos e turmas do IEX onde escolheram por unanimidade o nome da discente Sara Layana Silva
Maciel. Após indagação do Prof. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, o representante Wenceslau Costa
Neto esclareceu que a reunião ocorreu com os representantes discentes de todos os cursos. Abriu-se
para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte da representante dos
técnicos administrativos. Ma. Kely Cristina Piedade Martins. A mesma indagou se no caso de haver
desistência por parte de algum representante, se é obrigatório a apresentação de justificativa. A
presidente esclareceu que não tem conhecimento de uma normativa que estabeleça essa
obrigatoriedade, portanto, não há uma necessidade de uma justificativa, mas se faz necessário haver
uma comunicação ao conselho. O representante da categoria, Wenceslau Costa Neto, diante do
exposto, optou por apresentar uma justificativa. O representante discente Luan Felipe de Sousa Farias
justificou no chat que entrou com atraso na reunião devido a problemas com a internet 13.
Autorização de implantação de viveiros no IEX e a indicação de frente de trabalho. A Prof.ª Dr.ª
Natália Hilgert de Souza Carnevali reiterou que o Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas e o
curso de Bacharelado em Engenharia Florestal conseguiram uma estrutura para um complexo de
viveiro por meio de uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da
Pesca - SEDAP e Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do ParáIdeflor-bio, ligada ao Programa Territórios Sustentáveis, do governo estadual. Em sequência
contextualizou os objetivos desse programa e as entidades envolvidas. Ressaltou que a estrutura é
para atender a todos os cursos do instituto, e como demanda urgência, caso seja aprovado em
congregação, a previsão de início da construção do viveiro pelo Ideflor-bio é para a próxima semana.
Acrescentou que o termo de cooperação técnica está em fase de elaboração. Em sequência o Prof. Dr.
Érick Martins Nieri fez apresentação na íntegra do projeto do viveiro elaborado por ele, o qual foi
apresentado ao Programa Territórios Sustentáveis. A Prof.ª Dr. Edna Santos de Souza informou que
dentro da estrutura do Programa Territórios Sustentáveis, há a previsão de um laboratório de
fertilidade do solo doado pela Embrapa/SEDAP, no modelo de um laboratório móvel. Acrescentou
que foi proposto à SEDAP a possibilidade desse laboratório ser fixo, permanecendo, portanto, no
IEX, como um modelo de política de Estado, caso a parceria se consolide. Informou, ainda, que
ontem, dia 11/03, participou de uma reunião entre a SEDAP e a reitoria da Unifesspa, onde discutiuse a elaboração de convênio para repasse de recursos para a construção desse laboratório e do
complexo do viveiro, conforme estrutura apresentada no projeto pelo Prof. Dr. Érick Martins Nieri.
A Prof.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali complementou dizendo que parte do laboratório de solos
estará englobado dentro do projeto de construção do viveiro, inclusive no termo de cooperação
técnica. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, presidente da comissão do PDU, informou que
todos os documentos apresentados no pedido de pauta, inclusive o projeto do viveiro, foram
discutidos e aprovados na referida comissão, já que fazem parte das metas. O Prof. Érick Martins
Nieri destacou que o complexo terá 25 m de largura e 51 m de comprimento. Após as discussões,
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abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e três abstenções por ausências de
membros devido a problemas de conectividade. Em sequência passou-se a discussão sobre a formação
de uma frente de trabalho, que ficará responsável pela elaboração do termo de cooperação técnica
referente a instalação do viveiro e do laboratório de solo. Após consulta e manifestação dos docentes
presentes, definiu-se que a frente de trabalho será composta pelos professores: Arinaldo Pereira da
Silva, Edna Santos de Souza, Érick Martins Nieri e Natália Hilgert de Souza Carnevali, como
titulares, e, como suplente, a Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga. Abriu-se para votação e
aprovou-se por nove votos favoráveis e três abstenções por ausências de membros devido a problemas
de conectividade. 14. Apreciação de adequações do PIT do 1º Semestre de 2020 (1º e 2º período).
A presidente informou que recebeu essa demanda da CAAP. Destacou que se trata de adequações ao
PIT docente referente ao primeiro semestre de 2020, tendo em vista que o mesmo foi suspenso devido
a pandemia. Em sequência passou-se a leitura do relatório com a carga horária total dos professores
conforme a seguir: Ananza Mara Rabello, 57h; Arinaldo Pereira da Silva, 39h; Benedito de Sales
Santos, 29h; Carlos Augusto Carneiro Costa, 28h; Cristiano Bento da Silva, 37h; Daniel Clemente
Vieira Rêgo da Silva, 65h; Danielly Brito de Oliveira, 57h; Divino Bruno da Cunha, 43h; Edna Santos
de Souza, 47h; Ednaldo Cândido Moreira Gomes, 13h; Edson de Freitas Gomes, 36h ; Elaine Ferreira
Dias, 81h; Elver Luiz Mayer, 53h; Èrick Martins Nieri, 39h; Ezilda Maciel da Silva, 33h; Fabio Mario
da Silva, 49h; Fernanda Rodrigues de Miranda, 28h; Izabele Domingues Soares Miranda, 39h ; Jorge
Henrique da Silva Romero, 33h; José Nazareno Araújo dos Santos Junior, 45h; Josiane Silva Costa
Bruzinga, 48h; Luciana de Barros Ataide, 63h; Luiz Paulo de Sousa Correia, 49h; Mirian Cristina dos
Santos, 30h; Natalia Hilgert de Souza Carnevali, 37h; Nayara da Silva Camargo, 48h; Rosangela Dala
Possa, 45h e Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, 67h. A presidente esclareceu que o motivo de constar
o nome de docentes que não estão mais no instituto é devido se tratar do plano de trabalho da unidade
referente ao primeiro semestre de 2020. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis
e três abstenções por ausências de membros devido a problemas de conectividade. Não havendo nada
mais a tratar, a Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos
ouvintes, e, às doze horas e vinte 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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