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Ata da quarta Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício 1 

do ano de dois mil e vinte um. No décimo terceiro dia do mês de maio de dois mil e vinte um, às nove 2 

horas e nove minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN 03/2020, 3 

reuniu-se, sob a Presidência da Diretora Geral Interina do IEX, Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, a 4 

Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes Prof. Dr. Arinaldo Pereira da 5 

Silva, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª 6 

Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva 7 

Costa Bruzinga e Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia. Representantes técnicos administrativos Ironil 8 

Quintiliano de Santana Junior e Rafael dos Santos Carvalho. Representantes discentes Luan Felipe de 9 

Sousa Farias e Sara Layana Silva Maciel. Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª 10 

Edna Santos de Souza, o Prof. Dr. Érick Martins Nieri e a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide e os 11 

técnicos administrativos Liliane Rocha Almeida Costa e Luiz Junior Leite Carvalho. 1. Informes. A 12 

presidente da sessão, Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo, iniciou informando que, além da direção 13 

adjunta, ficará à frente da direção geral do IEX até o dia 29 de maio, tendo em vista as férias da Prof.ª 14 

Dr.ª Elaine Ferreira Dias, iniciadas no dia 07 de maio. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva 15 

informou que cancelou o pós-doutorado, aprovado pelo colegiado de curso e pela Congregação, que 16 

faria na Argentina, devido a pandemia, tendo em vista que as fronteiras estão fechadas, o que 17 

impossibilita a realização de pesquisa. Informou, ainda, que mesmo com o cancelamento do pós-18 

doutorado, manterá o convênio com a Universidad Nacional de Luján, UNLu. Em sequência a presidente 19 

informou que o representante discente Wenceslau Costa Neto e a representante técnica Kely Cristina 20 

Piedade Martins justificaram através de e-mail a ausência na reunião e que ambos convocaram seus 21 

respectivos suplentes, Sara Layana Silva Maciel e Ironil Quintiliano de Santana Junior. Em seguida, a 22 

presidente informou que o técnico de Tecnologia da Informação do IEX, Geovane Santos de Souza, está 23 

realizando atividades de atualização do site, publicações de editais, bem como assessorando aos demais 24 

servidores, docentes e técnicos administrativos, nas atividades relacionadas à tecnologia da informação. 25 

Destacou que as solicitações dessas demandas devem ser realizadas diretamente ao servidor via e-mail 26 

institucional. Acrescentou que o servidor não realizará atividades relacionadas à criação de artes visuais. 27 

O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva indagou se o servidor assumirá apenas as atualizações 28 

referentes ao Instituto, ou também as atualizações relacionadas aos cursos. A presidente informou que é 29 

o site como um todo, ou seja, as atividades relacionadas aos cursos também. A presidente leu a 30 

mensagem postada no chat da reunião pela coordenadora administrativa do IEX, Liliane Rocha Almeida 31 
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Costa, destacando que o servidor tem que assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Por 32 

último, a presidente informou que há uma possibilidade de vacinação contra a Covid-19 com as sobras 33 

das doses dos grupos prioritários, porém, a prioridade no momento é para professores do ensino 34 

fundamental e médio do município, mas que enviará à secretaria municipal de saúde a relação de nomes 35 

dos servidores do Instituto para que no momento apropriado, todos possam receber a vacina. Em seguida, 36 

o técnico Rafael dos Santos Carvalho informou que finalizou o plano acadêmico da Unidade referente 37 

ao primeiro semestre de 2020, e que dará início ao plano acadêmico da Unidade do segundo semestre 38 

de 2020. Informou, ainda, que o preenchimento do PIT iniciará no dia 17 de maio e finaliza no dia 28 39 

de maio. Solicitou que os docentes cumpram esse período para envio do plano preenchido, caso 40 

contrário, não terá como fazer o lançamento no SISPLAD. Destacou que enviará um e-mail com as 41 

informações acerca do preenchimento. Sugeriu o agendamento de uma reunião com os docentes visando 42 

sanar as dúvidas referentes ao preenchimento do plano, considerando que as orientações feitas por e-43 

mail, WhatsApp não tem sido suficientes para evitar o envio de informações com erro no preenchimento. 44 

Finalizou informando que no caso de inconsistências no preenchimento não é possível finalizar o 45 

cadastramento das informações no sistema. A coordenadora administrativa do IEX, Liliane Rocha 46 

Almeida Costa, reforçou a orientação enviada recentemente via e-mail sobre os novos procedimentos de 47 

acesso ao campus. Destacou que considerando a mudança do bandeiramento para cor laranja, o acesso 48 

está liberado aos servidores, sem a necessidade de registro do pedido de autorização no SIPAC, desde 49 

que devidamente identificados e cumpram o estabelecido no protocolo de biossegurança. Por último, 50 

lembrou que o registro da autorização, via SIPAC, permanece para os discentes e membros da 51 

comunidade externa. O secretário administrativo do IEX, Luiz Junior Leite Carvalho, lembrou que os 52 

discentes não possuem acesso ao SIPAC, portanto, a autorização deve ser providenciada pelo docente 53 

ou coordenador ao qual os discentes estejam vinculados. 2. Proposições. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva 54 

Costa Bruzinga disse considerar ter conflito de interesse referente ao ponto de pauta 11. Com isso, 55 

solicitou a mudança na ordem de apreciação dos pontos deste ponto e do ponto 12 para que pudesse sair 56 

da reunião após o ponto 11. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e duas 57 

abstenções por ausência de membros devido a problemas com a conectividade. A Prof.ª Dr.ª Nayara da 58 

Silva Camargo solicitou a inclusão do ponto “Metodologia para criação de comissões do IEX”. Abriu-59 

se para votação e aprovou-se por oito votos favoráveis e quatro abstenções do Prof. Dr. Arinaldo Pereira 60 

da Silva, da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, do representante discente Luan Felipe de Sousa Farias 61 

e uma abstenção por ausência de membro por problema de conectividade 3. Apreciação de ad 62 
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referendum. A presidente leu a portaria ad referendum nº 055/2021 que retificou, ad referendum, a 63 

portaria nº 0097/2019 de 04/05/2021, revogando esta portaria, retroagindo a 13 de setembro de 2019, 64 

onde consta grafado “Onde se lê "NOMEAR, conforme decisão do Conselho do IEX, em reunião 65 

ordinária, ocorrida no dia 12/09/2019, a servidora Natalia Hilgert de Souza Carnevali como 66 

Coordenadora do Laboratório Multiuso do Instituto de Estudos do Xingu, com carga horária de 10 67 

horas." Leia-se: Art. 2°: NOMEAR, conforme decisão do Conselho do IEX, em reunião ordinária, 68 

ocorrida no dia 12/09/2019, a servidora Natalia Hilgert de Souza Carnevali como Coordenadora do 69 

Laboratório Multiuso do Instituto de Estudos do Xingu, de natureza ensino, com carga horária de 10 70 

horas”. Abriu-se para votação e aprovou por unanimidade, ou seja, doze votos. Em seguida, a presidente 71 

leu a portaria ad referendum nº 056/2021 que aprovou, ad referendum, o PIT dos professores, após o 72 

ajuste das inconsistências no Plano Acadêmico da Unidade - 1º Semestre de 2020 (1º e 2º período de 73 

2020) do Instituto de Estudos do Xingu, dos cursos: Licenciatura em Letras Habilitação em Língua 74 

Portuguesa, Bacharelado em Engenharia Florestal e Licenciatura em Ciências Biológicas, conforme o 75 

que segue: 1) PIT DOS PROFESSORES DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS - LÍNGUA 76 

PORTUGUESA: Benedito de Sales Santos com 29h; Carlos Augusto Carneiro Costa com 28h; Ednaldo 77 

Cândido Moreira Gomes com 13h; Edson de Freitas Gomes com 36h; Elaine Ferreira Dias com 81h; 78 

Ezilda Maciel da Silva com 32h; Fabio Mario da Silva com 49h; Fernanda Rodrigues de Miranda com 79 

28h; Jorge Henrique da Silva Romero com 33h; Luciana de Barros Ataide com 62h; Mirian Cristina dos 80 

Santos com 30h e Nayara da Silva Camargo com 48h. 2) PIT DOS PROFESSORES DO CURSO 81 

BACHARELADO EM ENGENHARIA FLORESTAL: Arinaldo Pereira da Silva com 39h; Cristiano 82 

Bento da Silva com 37h; Edna Santos de Souza com 47h; Érick Martins Nieri com 39h; Izabele 83 

Domingues Soares Miranda com 39h; Josiane Silva Costa Bruzinga com 47h; Luiz Paulo de Sousa 84 

Correia com 49h; Rosangela Dala Possa com 45h e Wallace Beiroz Imbrosio da Silva com 66h. 3)- PIT 85 

DOS PROFESSORES DO CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: Ananza 86 

Mara Rabello com 56h; Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva com 64h; Danielly Brito de Oliveira com 87 

57h; Divino Bruno da Cunha com 43h; Elver Luiz Mayer com 53h; José Nazareno de Araújo dos Santos 88 

Junior com 45h e Natália Hilgert de Souza Carnevali com 47h. Abriu-se para votação e aprovou por 89 

unanimidade, ou seja, doze votos. Em seguida, a presidente leu a portaria ad referendum 057/2021, que 90 

revogou a portaria 0159/2020 e que nomeou, ad referendum, os docentes relacionados abaixo para 91 

compor a Comissão Examinadora do Concurso Público para o cargo de Professor do Magistério Superior 92 

com o tema "Leitura e Produção Textual", objeto do Edital nº 06/2020, conforme as informações que 93 
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seguem: Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo IEX/UNIFESSPA Presidente e Titular; Prof. Dr. Carlos 94 

Augusto Carneiro Costa IEX/UNIFESSPA Titular; Prof. Dr. Dirlenvalder do Nascimento Loyolla 95 

ILLA/UNIFESSPA Titular, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias IEX/UNIFESSPA Suplente, Prof. Dr. Jorge 96 

Henrique da Silva Romero IEX/UNIFESSPA Suplente e Prof. Dr.ª Luciana de Barros Ataide 97 

IEX/UNIFESSPA Suplente. Abriu-se para votação e aprovou por unanimidade, ou seja, doze votos. Por 98 

último a presidente leu a portaria ad referendum nº 058/2021, que revogou a portaria n.º 0160/2020 e 99 

nomeou, ad referendum, os docentes relacionados abaixo para compor a Comissão Examinadora do 100 

Concurso Público para o cargo de Professor do Magistério Superior com o tema "Modelagem e Manejo 101 

de Floresta Plantada", objeto do Edital n.º 06/2020, conforme as informações que seguem: Érick Martins 102 

Nieri - IEX/UNIFESSPA- Presidente Titular; Edna Santos de Souza - IEX/UNIFESSPA- Presidente 103 

Suplente; Karen Cristina Pires da Costa - IEDAR/UNIFESSPA- Membro Interno Titular; Fernando 104 

Michelotti IEDAR/UNIFESSPA Membro Interno Suplente; Sintia Valerio Kohler - UFRA Parauapebas- 105 

Membro Externo Titular; Rodrigo Geroni Mendes Nascimento - UFRA Belém -Membro Externo 106 

Suplente. Abriu-se para votação e aprovou se por dez votos favoráveis e duas abstenções dos 107 

representantes da categoria dos docentes, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia e Prof.ª Dr.ª Josiane 108 

Silva Costa Bruzinga. 4. Validação de avaliação de estágio probatório. A presidente apresentou o 109 

Plano de Trabalho e a ficha de avaliação referente à avaliação do terceiro ciclo do estágio probatório do 110 

servidor Ironil Quintiliano de Santana Junior, Assistente em Administração, Siape nº 3046109. Destacou 111 

que a nota atribuída pela comissão foi de 9,5 e conceito Excelente. A presidente da comissão Liliane 112 

Rocha Almeida Costa fez uma síntese sobre a atribuição das notas ao servidor avaliado. Abriu-se para 113 

votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. 5. Comissão 114 

para elaboração de manuais e procedimentos internos do IEX. A presidente leu o e-mail enviado em 115 

09/04/2021 pela diretora geral que abriu período de inscrições para os interessados em participar da 116 

comissão de elaboração de manuais e procedimentos internos do IEX, com data limite para inscrição até 117 

dia 16/04/2021. Em seguida, leu a relação de servidores que manifestaram interesse em participar. 118 

Constatou-se que o número de interessados foi muito reduzido. Definiu-se que os presentes na reunião 119 

poderiam manifestar interesse em participar. Com isso, os professores doutores Érick Martins Nieri, 120 

Jorge Henrique da Silva Romero e o técnico Ironil Quintiliano dos Santos Junior, manifestaram interesse. 121 

Definiu-se ainda, que no caso de não preenchimento das titularidades e suplência, que a presidente 122 

enviaria e-mail com convite para novos interessados, os quais devem se manifestar até o dia 17/05/2021, 123 

impreterivelmente. Por último, a presidente colocou em votação se a comissão deveria ser formada 124 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU 
 

naquela reunião. Aprovou-se por unanimidade, ou seja, doze votos. Após as discussões definiu-se a 125 

formação da comissão, desta forma: Rafael dos Santos Carvalho- Presidente, suplente Dhionata Sabino 126 

da Silva, representando a coordenação acadêmica e pedagógica; Liliane Rocha Almeida Costa- titular, 127 

suplente Ironil Quintiliano dos Santos Junior, representando a coordenadoria administrativa; Luiz Junior 128 

Leite Carvalho- Titular, com suplente a definir, representando as secretarias do IEX. A presidente 129 

sugeriu, considerando que a técnica Me. Kely Cristina Piedade Martins, atualmente, encontra-se na 130 

função gratificada de Secretária de Apoio Acadêmico- Administrativo do IEX, se aceitar o convite que 131 

será feito, fique na suplência. Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa- titular, suplente o Prof. Dr. Érick Martins 132 

Nieri, representando o curso de Bacharelado em Engenharia Florestal; Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva 133 

Camargo-titular, suplente Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, representando o curso de 134 

Licenciatura em Letras Língua Portuguesa; Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Titular, com suplente 135 

a definir, após manifestação de interesse por parte de outro docente de Ciências Biológicas ao convite 136 

que será enviado. Após, definiu-se que o prazo para execução das atividades da comissão será de 137 

17/05/2021 a 17/11/2021, com previsão de apreciação dos manuais na reunião ordinária do mês de 138 

dezembro do corrente ano. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma 139 

abstenção registrada pela Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. 06. Apreciação de projetos de 140 

extensão. O Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva apresentou a proposta de projeto de extensão, que se 141 

refere a um curso de extensão para o edital vigente da Proex, coordenado por ele, com a colaboração da 142 

Dr.ª Claudeana Souza da Conceição intitulado “Controle Alternativo de doenças de plantas”, aprovado 143 

pelo colegiado de Bacharelado de Engenharia Florestal na sua terceira reunião ordinária do corrente ano, 144 

com carga horária de 20 horas, a ser executado no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, para um público 145 

limitado de 20 alunos. Em sequência, a presidente abriu para votação e aprovou-se por onze votos 146 

favoráveis e uma abstenção por parte do interessado, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva. A seguir o 147 

coordenador do curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro 148 

Costa, fez a leitura do resumo da proposta do projeto de extensão coordenado pelo Prof. Me. Benedito 149 

de Sales Santos intitulado "Ánálise sintática e o ensino de língua portuguesa: estrutura, árvore ou 150 

construção?”. Mencionou a ata da quarta reunião ordinária do colegiado do curso de Licenciatura em 151 

Letras - Língua Portuguesa do corrente ano que aprovou o referido projeto. A presidente fez a leitura do 152 

parecer favorável à execução do projeto, emitido pela Comissão Avaliadora de Projetos e Relatórios de 153 

Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Letras- Língua Portuguesa do IEX. Destacou que o projeto será 154 

executado no período de 13/05/2021 a 13/04/2022, com carga horária de 10 horas. Abriu-se para votação 155 
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e aprovou-se por unanimidade. 07. Apreciação de curso de extensão. A Prof.ª Dr.ª Edna Santos de 156 

Souza apresentou a proposta de curso de extensão intitulado “Pesquisa nas bases e ferramentas 157 

Mendeley”, coordenado por ela, ministrado por ela juntamente com Deborah Luciany Pires Costa – 158 

Engenheira Agrônoma, doutoranda em Agronomia pelo Programa de Pós-Graduação em Agronomia da 159 

Universidade Federal Rural da Amazônia e Mestre em Ciências Ambientais e Desenvolvimento Sustentável; 160 

Carmen Grasiela Dias Martins – Engenheira Agrônoma e Mestre em Agronomia, a ser executado no dia 24 161 

e no dia 26 de maio de 2021, com carga horária de oito horas. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze 162 

votos favoráveis e uma abstenção por ausência de membros devido a problemas de conectividade. 08. Oferta 163 

de turma de Engenharia Florestal pelo PEPETI em Canaã dos Carajás. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa 164 

Bruzinga informou que o curso recebeu um convite do coordenador geral do PEPETI para ofertar o curso de 165 

Engenharia Florestal em Canaã dos Carajás pelo Polo de Ensino, Pesquisa, Extensão Tecnologia e Inovação 166 

- PEPETI da Unifesspa. Acrescentou que após o convite, o tema foi apreciado pelo colegiado e NDE do 167 

curso de Engenharia Florestal sendo aprovado. Discorreu sobre os objetivos pretendidos, os setores 168 

envolvidos, e a oferta de bolsas aos docentes. Ressaltou que o convênio foi firmado na gestão anterior da 169 

Unifesspa, mas que recentemente a nova gestão reiterou a importância do mesmo. Acrescentou que, no 170 

momento em que for elaborado o plano de trabalho, disponibilizará aos congregados. O Prof. Dr. Daniel 171 

Clemente Vieira Rêgo da Silva parabenizou o curso pela iniciativa. Indagou a respeito de como está sendo a 172 

organização do curso em razão dessa nova oferta no sentido de não afetar o IEX e a questão do PIT docente. 173 

A Prof.ª Josiane Silva Costa Bruzinga informou que a condição principal é não afetar de forma alguma o 174 

ensino no Instituto, que não contará carga horária no PIT, já que ocorrerá através de bolsa. Em sequência, o 175 

técnico Rafael dos Santos Carvalho, manifestou não se sentir confortável em apreciar o ponto devido à 176 

ausência de documentos, como plano de trabalho. Disse que não vislumbra viabilidade da oferta, 177 

considerando o fato de haver além das turmas do IEX, a turma do Forma Pará em Tailândia, o período 178 

regular, as férias dos professores de quarenta e cinco dias e a possibilidade de retorno presencial com o fim 179 

da pandemia ou com a vacinação. Provocou o curso no sentido de que não haja prejuízos para o IEX. A Prof.ª 180 

Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga destacou que o curso está pedindo nesse momento é o aceite da proposta, 181 

que a oferta se dará de forma blocada/modular, cabendo reposição de aula. Acrescentou que a assinatura do 182 

contrato é a última fase do processo. Ressaltou que os professores do curso de Agronomia do Iedar, que já 183 

estão em Canaã dos Carajás e que possuem disciplinas correlatas com o curso Engenharia Florestal do IEX, 184 

se disponibilizaram a ministrar as disciplinas junto com os docentes do instituto. O técnico Ironil Quintiliano 185 

de Santana Júnior informou que, na qualidade de representante técnico no colegiado de Engenharia Florestal, 186 

se absteve na ocasião em que o assunto entrou na pauta, tendo em vista falta de documentos, e por esse 187 
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motivo, não se sente confortável em apreciar agora na congregação. Ressaltou que o ponto de pauta é 188 

específico quanto à oferta de turma e não trata sobre aceite de proposta de oferta de turma. A presidente 189 

questionou se não haveria a possibilidade de minimamente o curso apresentar um projeto. O Prof. Dr. Èrick 190 

Martins Nieri ressaltou que o curso foi provocado pela coordenação do PEPETI, que o processo é feito por 191 

etapas, que a primeira etapa é o aval com o aceite da Congregação. Acrescentou que após o aceite da proposta, 192 

as demais etapas serão realizadas, como a elaboração do plano de trabalho onde será mencionado cada etapa. 193 

O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia disse que, caso a congregação não dê o aceite, seria como tirar a 194 

possibilidade da Unifesspa e o IEX de tentar ofertar a turma. Acrescentou que posteriormente, no caso de o 195 

plano de trabalho ser inviável é possível não dar prosseguimento ao processo. Fez um apelo chamando para 196 

reflexão no sentido de que o aval fosse dado, e assim a oportunidade de o curso tentar ofertar a turma. Disse 197 

que essas parcerias poderão contribuir com o Instituto, visto que os alunos daqui poderão usufruir dos 198 

laboratórios, centros de pesquisa, suprindo a defasagem atual do IEX. A Prof. Dr.ª Edna Santos de Souza 199 

disse que antes de pensar no aceite, o curso fez uma avaliação de como ofertar duas turmas, fora do plano de 200 

trabalho, visando não comprometer as atividades de ensino, pesquisa e extensão do IEX. Acrescentou que 201 

foi feita uma projeção para não coincidir disciplinas que serão ofertadas no IEX, com as que serão ofertadas 202 

no programa. Concluiu dizendo que há garantias que não haverá qualquer prejuízo para os discentes do 203 

instituto. Por último, a Prof.ª Josiane Silva da Costa Bruzinga, disse que para a elaboração do plano de 204 

trabalho se fez necessário definir o coordenador que será o Prof. Dr. Èrick Martins Nieri e a vice 205 

coordenadora a Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa. Em sequência a presidente abriu para votação e aprovou-206 

se por seis votos favoráveis, três abstenções dos conselheiros Rafael dos Santos Carvalho, Ironil Quintiliano 207 

de Santana Junior, Luan Felipe de Sousa Farias, uma abstenção da Prof.ª Danielly Brito de Oliveira que 208 

avisou que ia se ausentar por um momento, e uma abstenção por ausência devido a problemas de 209 

conectividade. 09. Calendário de eventos do IEX. A presidente informou que retiraria a apreciação do ponto 210 

devido ao adiantar da hora e que o mesmo retornaria na próxima reunião. O Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira 211 

Rêgo da Silva manifestou preocupação quanto ao ENABEL, que ocorre em conjunto com os três cursos, no 212 

mês de junho na semana do meio ambiente. Questionou se poderia postergar para acontecer em outro 213 

momento. A Prof.ª Edna Santos de Souza questionou se essa mudança não teria que passar pelo colegiado. 214 

Com isso, a presidente colocou em votação a retirada de pauta. O Prof. Daniel Clemente Vieira Rêgo da 215 

Silva sugeriu o envio de e-mail aos cursos para que apresentem propostas. Aprovou-se a retirada por nove 216 

votos favoráveis e três abstenções por ausência de membros devido a problemas de conectividade. 10. Rateio 217 

de valor para compra de livros para os cursos do IEX. A presidente informou que recentemente teve uma 218 

reunião com a Bibliotecária do IEX, Renata Matos de Souza para tratar da previsão do valor de R$ 3277,50 219 
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(três mil e duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), o qual foi dividido, conforme deliberado 220 

pelos cursos, em partes iguais aos três cursos para compra de livros, ficando R$ 1095,50 (mil e noventa e 221 

cinco reais e cinquenta centavos) para cada curso. Ressaltou que essa divisão foi aprovada no colegiado dos 222 

cursos, bem como as obras que seriam adquiridas. A Prof.ª Dr.ª Josiane da Silva Costa Bruzinga informou 223 

que o curso de Bacharelado Engenharia Florestal, após verificar o PPC aprovado do curso, e a relação de 224 

livros disponíveis, decidiram comprar cinco unidades do livro lMARION, José Carlos. Contabilidade Rural. 225 

10. ed. São Paulo: Atlas, 2009, no valor de R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) a unidade, totalizando 226 

R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais). Em sequência a Presidente apresentou o livro escolhido pelo curso de 227 

Ciências Biológicas, Benton, M.J. Paleontologia dos vertebrados. Rio de Janeiro: Atheneu, 472p., sendo três 228 

unidades, no valor de R$ 337,00 (trezentos e trinta e sete reais), totalizando R$ 1011,00 (mil e onze reais). 229 

Por último, a presidente informou que o curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa, decidiu adquirir 230 

os seguintes livros: Literatura, 1. Budapeste – Buarque 1Ed 2003, R$ 47,90 (quarenta e sete reais e noventa 231 

centavos) a unidade; 2. Por que ler os clássicos – Calvino 1. Ed 2007, R$ 37,90 (trinta e sete reais e noventa 232 

centavos) a unidade e 3. Literatura e Pedagogia- Ponto e Contraponto – Zilberman/ Silva 2 Ed 2008, R$ 233 

39,00 (trinta e nove reais) a unidade. Linguística 1. Introdução à Linguística Textual- Trajetória e Grandes 234 

Temas- Koch Vol. 1, R$ 35,00 (trinta e cinco reais) a unidade, 2. Gramática do Português Falado- Vol. V: 235 

Convergências -Kato (Org.) R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) e 3. Gramática Histórica- Coutinho 2 Ed. 236 

2011, R$ 69,00 (sessenta e nove reais), não discriminando a quantidade adquirida, totalizando R$ 1092,00 237 

(mil e noventa e dois reais). A presidente sugeriu que com a sobra, no valor aproximado de R $300,00 238 

(trezentos reais) fosse usado para adquirir um dicionário de língua portuguesa, se possível. Abriu-se para 239 

votação e aprovou-se por dez votos favoráveis, uma abstenção da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira e 240 

uma abstenção por ausência devido a problemas de conectividade. 11. Bancas e locais para realização do 241 

concurso. A presidente rememorou que as comissões examinadoras referente às duas vagas foram aprovadas 242 

através de portarias ad referendum, apreciadas nesta reunião no ponto de ordem nº 3, faltando definir, 243 

portanto, apenas o local de realização das provas. A Prof. Dr. Josiane Silva Costa Bruzinga informou que ia 244 

se retirar da reunião. Em sequência o Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia informou que estaria se retirando 245 

da reunião. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri informou que considerando infraestrutura e a questão de 246 

segurança, a comissão decidiu que a prova referente à vaga de “Modelagem e Manejo de Florestas 247 

Plantadas”, para o curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, objeto do Edital nº 06/2020, será realizada 248 

na cidade de Marabá. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, duas abstenções dos 249 

docentes Josiane Silva Costa Bruzinga e Luiz Paulo de Sousa Correia que saíram da reunião e uma abstenção 250 

por ausência devido a problemas de conectividade. Em sequência, o Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa 251 
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informou que em reunião realizada no ano passado, devido a necessidade e envio do plano de concurso, 252 

decidiu-se que a realização da prova seria realizada em Marabá devido a limitação de professores para 253 

compor a banca. Contudo, após orientações da Progep quanto à limitação de recursos financeiros, que 254 

garantia deslocamento de apenas um docente de Marabá à SFX, ou de SFX à Marabá, optou-se por realizar 255 

a prova da vaga de “Leitura e Produção Textual”, para o curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa, 256 

objeto do Edital nº 06/2020, na cidade de São Félix do Xingu. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove 257 

votos favoráveis, duas abstenções dos docentes Josiane Silva Costa Bruzinga e Luiz Paulo de Sousa Correia 258 

que saíram da reunião e uma abstenção por ausência devido a problemas de conectividade. 12. Metodologia 259 

para criação de comissões do IEX. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo defendeu que as comissões 260 

devem ser formadas dentro da reunião da congregação. Destacou que o procedimento que vem sendo 261 

adotado (abrir período de inscrição para que algum servidor manifeste interesse em participar das 262 

comissões) não está tendo êxito, visto que não se tem conseguido atingir um número suficiente de 263 

membros para ocupar a titularidade e suplência nas comissões. Com isso, as discussões para a tentativa 264 

de formação de comissão ultrapassam mais do que uma reunião da Congregação, comprometendo a 265 

formação da mesma e os trabalhos a serem realizados por elas. Defendeu que a formação de comissão 266 

seja de forma antecipada, ou seja, que o convite para a comissão seja realizado via e-mail ou memorando, 267 

com antecedência, e que a formação de comissão e apreciação dos nomes, seja levada para apreciação 268 

na congregação quando houver número suficiente de inscritos com condições para definir quem ocupará 269 

a titularidade e a suplência. Defendeu, ainda, que após fazer esse procedimento, no caso de número 270 

insuficiente de inscritos, que a congregação forme as comissões durante a reunião, não prorrogando para 271 

reuniões próximas. Após as discussões abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, 272 

duas abstenções dos docentes Josiane Silva Costa Bruzinga e Luiz Paulo de Sousa Correia que saíram da 273 

reunião e abstenção por ausência devido a problemas de conectividade. Não havendo nada mais a tratar, a 274 

Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às treze 275 

horas e doze minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que 276 

após aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados presentes.  277 

Nayara da Silva Camargo __________________________________________________________ 278 

Arinaldo Pereira da Silva___________________________________________________________ 279 

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva_________________________________________________ 280 

Danielly Brito de Oliveira ___________________________________________________________ 281 

Carlos Augusto Carneiro Costa ______________________________________________________ 282 
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Luiz Paulo de Sousa Correia ________________________________________________________ 283 

Jorge Henrique da Silva Romero _____________________________________________________ 284 

Josiane Silva Costa Bruzinga ________________________________________________________ 285 

Ironil Quintiliano de Santana Júnior ___________________________________________________ 286 

Rafael dos Santos Carvalho __________________________________________________________ 287 

Luan Felipe de Sousa Farias___________________________________________________________ 288 

Sara Layana Silva Maciel____________________________________________________________ 289 
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