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Ata da terceira Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no
exercício do ano de dois mil e vinte um. No oitavo dia do mês de abril de dois mil e vinte um, às oito
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. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, 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 a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo.
Representante técnico administrativo Rafael dos Santos Carvalho. Representante discente Caroline
Lopes Rodrigues. Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros
Ataide e os técnicos administrativos Dhionata Sabino da Silva, Liliane Rocha Almeida Costa e Luiz
Junior Leite Carvalho. 1. Informes. A presidente iniciou informando que a Proeg ofertará o curso de
formação docente “Oficina Institucional de Formação Docente: Plano de Ensino”, que está com
período de inscrição aberto, porém o curso será aplicado inicialmente para os campi da sede, para fora
de sede será ofertado em outro momento em turma específica. Informou, ainda, que encontra-se no
Participa a minuta de Curricularização da Extensão e pediu a todos para contribuir, principalmente os
membros de NDE. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo informou que no dia 07/04/2021, foi lançado
o Edital nº 04/2021-IEX referente ao processo seletivo para alunos voluntários no programa de
pesquisa e extensão do IEX. Acrescentou que enviou o referido edital por memorando e que em breve
será publicado no site do Instituto. Solicitou a contribuição de todos, sobretudo da representante
discente, quanto à divulgação aos discentes. Destacou que o período de inscrição iniciou em
07/04/2021 e vai até 17/04/2021. Por último informou que na próxima semana marcará uma reunião
para tratar das propostas de pesquisa que serão enviadas à Propit, tendo em vista que o prazo
determinado para o envio está em andamento. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva informou que está
substituindo o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva que encontra-se em campo realizando alguns
trabalhos. A representante discente Caroline Lopes Rodrigues registrou no chat que está substituindo
o discente Luan Felipe de Sousa Farias. O secretário administrativo Luiz Junior Leite Carvalho
registrou a justificativa de ausência da representante técnica Kely Cristina Piedade Martins por estar
acompanhando sua mãe que encontra-se hospitalizada, e ainda a justificativa de ausência do
representante discente Wenceslau Costa Neto, que segundo o mesmo, havia notificado sua suplente
Sara Layana Silva Maciel que não se fez presente na reunião. Em sequência a presidente informou a
necessidade de indicação de um representante de cada categoria do instituto docente, técnico
administrativo, discente e terceirizado para o programa Reconecta. Informou que trata-se de um
programa de divulgação dos cursos do instituto através de pequenos vídeos. Por fim, a Prof.ª Dr.ª
Danielly Brito de Oliveira informou que na última reunião do colegiado do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, alguns professores levantaram questões referentes ao regimento interno, e que
possivelmente a comissão responsável pela elaboração do regimento vai propor que esses pontos sejam
novamente discutidos. 2. Proposições. A presidente propôs a inclusão do ponto validação de estágio
probatório de mais quatro servidores, justificou que as comissões de avaliação do terceiro ciclo do
estágio probatório docente finalizou os trâmites após o envio da convocatória e que, por isso, tais
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documentos foram enviados para a pasta de proposições. Solicitou a apreciação dessas avaliações junto
ao ponto existente de ordem 3. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A Prof.ª Dr.ª
Nayara da Silva Camargo propôs a inclusão do ponto indicação de membros para comissão de
elaboração de minutas sobre manuais de orientações internas. Justificou que recentemente ocorreu uma
reunião onde discutiu-se a necessidade de elaboração de alguns manuais de instruções no IEX. A
presidente destacou que se faz necessário a indicação de membros para a comissão para formalizar o
processo. O técnico Rafael dos Santos Carvalho reforçou que trata-se da necessidade de elaboração de
manuais de orientação dos procedimentos visando a padronização dentro do instituto. Abriu-se para
votação e aprovou-se por unanimidade a inclusão do ponto “Indicação de membros sobre elaboração
de minuta de manuais de procedimentos administrativos para o IEX”. 3. Validação de estágio
probatório cíclico de servidores do IEX. A presidente fez a leitura da ficha de avaliação referente ao
terceiro ciclo do estágio probatório do servidor Luiz Junior Leite Carvalho, SIAPE nº 3061607,
ocupante do cargo de Assistente em Administração. Destacou que a comissão atribuiu nota 10,0 e
conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência a presidente
fez a leitura da ficha de avaliação referente ao terceiro ciclo do estágio probatório do servidor Daniel
Clemente Vieira Rêgo da Silva, SIAPE nº 3061177, ocupante do cargo de Professor do Magistério
Superior. Destacou que a comissão atribuiu nota 10,0 e conceito Excelente. Abriu-se para votação e
aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. Em sequência a
presidente fez a leitura da ficha de avaliação referente ao terceiro ciclo do estágio probatório da
servidora Natália Hilgert de Souza Carnevali, SIAPE nº 1212742, ocupante do cargo de Professora do
Magistério Superior. Destacou que a comissão atribuiu nota 10,0 e conceito Excelente. Abriu-se para
votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência a presidente fez a leitura da ficha de avaliação
referente ao terceiro ciclo do estágio probatório da servidora Ananza Mara Rabello, SIAPE nº 3061183,
ocupante do cargo de Professora do Magistério Superior. Destacou que a comissão atribuiu nota 10,0
e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Em sequência a presidente
fez a leitura da ficha de avaliação referente ao terceiro ciclo do estágio probatório do servidor José
Nazareno Araújo dos Santos Junior, SIAPE nº 3057647, ocupante do cargo de Professor do Magistério
Superior. Destacou que a comissão atribuiu nota 9,9 e conceito Excelente. Abriu-se para votação e
aprovou-se por unanimidade. Por último, a presidente fez a leitura da ficha de avaliação referente ao
terceiro ciclo do estágio probatório do servidor Divino Bruno da Cunha, SIAPE nº 1186993, ocupante
do cargo de Professor do Magistério Superior. Destacou que a comissão atribuiu nota 9,9 e conceito
Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 4.Retificação da portaria nº
0043/2021. A presidente contextualizou o ponto e falou sobre a necessidade apontada pelos próprios
conselheiros de se determinar para cada membro titular, seu correspondente suplente. Contudo, durante
as discussões, observou-se que o curso de Letras, embora tenha duas cadeiras, tem apenas uma
indicação de suplente. Além disso, o fato de vice-coordenadoras de curso ocuparem função de membro
titular e suplência de representação docente. Foi sugerido que o suplente do coordenador de curso seja
o vice-coordenador. Contudo, tal situação só poderá ser aplicada, após a conclusão do mandato. Com
isso, o entendimento foi pela retirada do ponto de pauta, para que em uma próxima reunião se faça a
indicação do membro suplente do curso de Letras. Abriu-se para votação e aprovou-se por
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unanimidade. 5. Apreciação de decisão de colegiado sobre parecer de projeto de extensão. O Prof.
Dr. Jorge Henrique da Silva Romero fez uma contextualização das atividades desenvolvidas e
experiências vivenciadas durante a vigência do projeto de extensão “Leia Mulheres: formação de
leitores (as) de literatura de autoria feminina em São Félix do Xingu, coordenado por ele com a
colaboração da Prof.ª Dr.ª Carolina Melânia Ramkrapes. Em sequência, a presidente fez a leitura da
ata do colegiado do curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa que aprovou o parecer do
relatório final do referido projeto de extensão emitido pela comissão do curso. Abriu-se para votação
e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. 6. Apreciação de
decisão de colegiado sobre atribuição de Carga Horária para Vice- Coordenação do Curso de
Letras. A presidente leu a ata do colegiado do curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa
que aprovou a inclusão de 10 horas na portaria que nomeou a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide para
a função de vice coordenadora do curso de Letras- Língua Portuguesa. Abriu-se para votação e
aprovou-se por unanimidade. 7. Pedido de aproveitamento de candidatos pela Ufopa. A
representante docente do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa
Bruzinga, informou que a Ufopa enviou o pedido de aproveitamento de dois candidatos aprovados no
concurso público objeto do edital nº 129/2018/Unifesspa, para a vaga de Fitossanidade, Irrigação e
Drenagem, referente à segunda e terceira colocação, que são: Ricardo Mezzomo e Marcos Antônio
Correia Matos do Amaral. Destacou que o curso, em reunião de colegiado, definiu que não convocará
esses candidatos, devido aos perfis não atenderem à demanda imediata do curso. Abriu-se para votação
e aprovou-se por unanimidade. 8. Inserção de discentes em projetos. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa
Bruzinga apresentou o pedido do Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva referente à inclusão do
discente Solon Matheus de Oliveira no projeto de pesquisa intitulado “Funcionamento de Serviços
Ecossistêmicos em Agroflorestas Tropicais”. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade.
Em seguida passou-se a análise do pedido feito pela Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza quanto à inclusão
dos discentes Kassiel Trajano da Luz e Kevem Patrik Barbosa Roque dos Santos no projeto de extensão
“Agricultura Urbana e Periurbana no município de São Félix do Xingu- O enfrentamento das
problemáticas socioambientais a partir de metodologias participativas”. Abriu-se para votação e
aprovou-se por unanimidade. 9. Inserção de colaboradores em projetos (Curso de Bacharelado
Engenharia Florestal). A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga apresentou o pedido da Prof.ª Dr.ª
Edna Santos de Souza referente à inclusão dos colaboradores José Roque dos Santos e da Engenheira
Agrônoma Nivea Maria da Silva Passos no projeto de extensão “Agricultura Urbana e Periurbana no
município de São Félix do Xingu- O enfrentamento das problemáticas socioambientais a partir de
metodologias participativas”. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma
abstenção por problemas de conectividade. Em seguida a Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga
apresentou o pedido da Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza referente à inclusão do colaborador Flávio
Robson Dias Semblano, Geólogo, no projeto de pesquisa “Caracterização Geoquímica e
Hidrogeoquímica e Identificação de Espécies Vegetais e Microrganismos com potencial de
Biorremediação de Áreas em Mineração Artesanal de Cassiterita e Ouro em São Félix do Xingu”.
Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Por último a Prof. Dr.ª Josiane Silva Costa
Bruzinga apresentou o pedido do Prof. Dr. Érick Martins Nieri referente à inclusão da colaboradora
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Nivea Maria da Silva Passos, Engenheira Agrônoma-SEMAGRI no projeto de pesquisa “Implantação
de sistemas silvipastoris para a recuperação de pastagens degradadas na região sul do estado do Pará”.
Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 10. Inclusão de discentes/colaboradores em
projeto de extensão. Interessada: Prof. Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. A Prof. Dr.ª Danielly Brito
de Oliveira solicitou a inclusão dos discentes Claudia Lucia Lopes de Carvalho, Gerson Almeida de
Araújo, Gleciane da Silva Santana, Juliana Mendes Martins de Assunção, Laurem Karoline Silva
Santana, Lueila Flávia Miranda de Jesus, Marcos Antônio da Silva Viana e Raquel Jardim de Oliveira
como colaboradores no projeto de extensão “Educação em saúde no município de São Félix do Xingu:
o teatro de fantoches como instrumento lúdico para a prevenção de parasitoses entre crianças em idade
escolar”. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da
interessada. 11. Proposta do Curso de Extensão "Podcast no ensino: da criação às estratégias
pedagógicas de aplicação. Interessada: Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. A Prof. Dr.ª Danielly
Brito de Oliveira apresentou a proposta de curso de extensão “Podcast no ensino: da criação às
estratégias pedagógicas de aplicação”, coordenado por ela e tendo como colaboradores a Prof.ª Milene
Tavares Lima da SEDUC e o Prof. Diego da Silva Godinho. Informou que o curso será ministrado
entre os dias 10 e 14 de maio e terá carga horária de 10 horas. Abriu-se para votação e aprovou-se por
dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. 12. Solicitação de professor de Libras
para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O coordenador do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, destacou a importância do ponto,
tendo em vista a falta de profissionais da área de libras para ministrar a disciplina de Libras- Língua
Brasileira de Sinais no curso. Informou que foi solicitada a indicação de um profissional que pudesse
ministrar a referida disciplina ao Núcleo de Acessibilidade e Inclusão Acadêmica (NAIA). Informou
que o técnico Antônio Alves Cavalcante Júnior do NAIA, licenciado em Letras Libras, Técnico
Especializado em Libras, se disponibilizou em ministrar a disciplina nos períodos de 2020.4 e 2021.2,
para as turmas de 2018 e 2019 do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IEX,
respectivamente. Destacou que o processo necessita de uma apreciação pelo Consepe, mas que dada a
urgência, enviará um pedido de ad referendum ao reitor para a formalização do pedido de professor
voluntário. Após as discussões, abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 13. Discussão da
minuta de resolução do Período letivo 2020.4 e 2021.3. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira disse
que o motivo do pedido da inserção do ponto, se deve ao fato de que em algumas reuniões da Comissão
que trata da Resolução para os próximos períodos ter sido colocada a possibilidade de a Proeg oferecer
ajuda aos discentes com o fornecimento de materiais impressos durante esses períodos que ocorrerão
de forma remota. Destacou que há necessidade de se verificar a possibilidade de apoio da Proeg para
execução das atividades de ensino, já que os alunos da sede têm garantida essa ajuda quanto à
disponibilização de materiais impressos. Acrescentou que no colegiado do curso de Licenciatura em
Ciências Biológicas foi levantada uma questão referente ao tempo em que os alunos terão para cumprir
os componentes curriculares, quando por algum motivo não concluir no período definido pelo
calendário. A Prof. Dr.ª Nayara da Silva Camargo informou que havia enviado um e-mail à Proeg e
que acaba de receber a resposta de que a Proeg está finalizando o próximo edital de inclusão digital
com a previsão de finalização para o dia 13/04/2021. Em sequência sugeriu realizar uma reunião no
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dia 14/04/2021, para discutir algumas questões apresentadas nesta reunião. Não houve recusa quanto
à proposta da professora. Após as discussões o entendimento foi de encaminhar à Proeg a sugestão de
oferecer materiais impressos aos discentes, e à Proex deve-se encaminhar a sugestão de fazer editais
específicos, considerando a realidade dos campi fora da sede, no que diz respeito à política de ação
estudantil. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte de
um membro que precisou se ausentar da reunião. 14. Indicação de membros para elaboração de
minuta de manuais de procedimentos internos para o IEX. A presidente destacou a importância e
necessidade dos manuais para se ter uma maior efetividade e padronização dos procedimentos
administrativos. O encaminhamento proposto foi de abrir o período de inscrição de 09/04/2021 a
16/04/2021, e que após a composição da comissão, a mesma deve deliberar sobre o prazo de início e
fim das atividades. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por
parte de um membro que precisou se ausentar da reunião. 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 sete 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

177 Elaine Ferreira Dias _______________________________________________________________
178 Arinaldo Pereira da Silva____________________________________________________________
179 Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva__________________________________________________
180 Danielly Brito de Oliveira ___________________________________________________________
181 Carlos Augusto Carneiro Costa ______________________________________________________
182 Luiz Paulo de Sousa Correia _________________________________________________________
183 Jorge Henrique da Silva Romero ______________________________________________________
184 Josiane Silva Costa Bruzinga ________________________________________________________
185 Nayara da Silva Carmargo___________________________________________________________
186 Rafael dos Santos Carvalho __________________________________________________________
187 Caroline Lopes Rodrigues _________________________________________________________

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 08/04/2021
ATA DE REUNIÃO Nº 503/2021 - SA-IEX (11.75.01)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 09:16 )
RAFAEL DOS SANTOS CARVALHO

(Assinado digitalmente em 18/04/2021 14:26 )
CARLOS AUGUSTO CARNEIRO COSTA

COORDENADOR TEC. PEDAGOGICO
1209553

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO
1879105

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 11:09 )
ELAINE FERREIRA DIAS

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 10:03 )
NAYARA DA SILVA CAMARGO

DIRETOR GERAL DE INSTITUTO
2401577

DIRETOR ADJUNTO DE INSTITUTO
2418330

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 09:46 )
JORGE HENRIQUE DA SILVA ROMERO

(Assinado digitalmente em 18/04/2021 02:12 )
DANIEL CLEMENTE VIEIRA REGO DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
2421805

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO
3061177

(Assinado digitalmente em 17/04/2021 22:12 )
JOSIANE SILVA COSTA BRUZINGA

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 14:18 )
ARINALDO PEREIRA DA SILVA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
1941734

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
3147145

(Assinado digitalmente em 16/04/2021 14:51 )
DANIELLY BRITO DE OLIVEIRA

(Assinado digitalmente em 20/04/2021 09:53 )
LUIZ PAULO DE SOUSA CORREIA

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
3146599

PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
1318039

Para verificar a autenticidade deste documento entre em https://sipac.unifesspa.edu.br/documentos/ informando seu
número: 503, ano: 2021, tipo: ATA DE REUNIÃO, data de emissão: 16/04/2021 e o código de verificação:
ee00f94987

