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Ata da sexta Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no 1 
exercício do ano de dois mil e vinte um. No oitavo dia do mês de julho de dois mil e vinte um, às 2 
oito horas e três minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN nº 3 

03/2020, reuniu-se, sob a Presidência da Diretora Geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, a 4 
Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes, Prof.ª Dr.ª Ananza Mara 5 
Rabello, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Prof.ª Dr.ª 6 
Edna Santos de Souza, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo 7 
e Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Representantes técnicos administrativos Me. Kely 8 

Cristina Piedade Martins e Rafael dos Santos Carvalho. Representante discente Sara Layana Silva 9 
Maciel. Participaram da reunião na condição de ouvintes, o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, o 10 

Prof. Me. Edson de Freitas Gomes, o Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros 11 
Ataide. Os técnicos administrativos Dhionata Sabino da Silva, Liliane Rocha Almeida Costa e Luiz 12 
Junior Leite Carvalho. 1. Informes. A presidente da sessão, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, iniciou 13 
informando a respeito da realização do evento Fala, Unifesspa que ocorrerá na próxima semana, no 14 

dia 15 de julho, das 16 às 20h. Destacou que será um evento híbrido, ou seja, uma parte presencial 15 
e outra virtual, com a presença do reitor. O evento tem por objetivo ouvir a comunidade acadêmica 16 

do IEX e tratar das demandas do Instituto. Solicitou a contribuição dos conselheiros quanto à 17 
divulgação do evento. Em sequência informou a respeito da remoção da servidora Renata Matos de 18 
Souza, bibliotecária documentalista, e do Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, do curso 19 
de Licenciatura em Ciências Biológicas, ambos a pedido, devido a problemas de saúde familiar. 20 
Informou, por último, que enviou um memorando à Progep solicitando código de vaga para o cargo 21 

de bibliotecária documentalista, uma vez que no processo de remoção não há contrapartida de vaga. 22 
Em sequência, a Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo informou que recentemente o Instituto foi 23 

provocado pela Proeg a respeito de manifestar interesse sobre a realização de PSS para vagas 24 
remanescentes do Sisu. O técnico Rafael dos Santos Carvalho lembrou que na reunião passada a 25 
Congregação deliberou e aprovou o ponto de abertura do PSS para vagas remanescentes do Sisu. 26 

Destacou que inicialmente as vagas foram solicitadas após a habilitação dos discentes, mas, que 27 
após a realização dessa habilitação, alguns candidatos desistiram da vaga, com isso, tendo em vista 28 

que as vagas desses desistentes não tinham sido migradas para o sistema do Sigaa, será possível 29 
destiná-las para o PSS, alterando a quantidade inicialmente aprovada. Finalizou informando a nova 30 
quantidade de vagas por curso, a saber: 23 vagas destinadas para o curso de Licenciatura em 31 

Ciências Biológicas, 18 vagas destinadas para o curso de Engenharia Florestal e 25 vagas destinadas 32 
ao curso de Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa. Em sequência informou a respeito da 33 

prorrogação do período de ajuste do Sisplad para a data de hoje, e que até o momento a Proeg não 34 

enviou o relatório de pendências e não abriu o sistema para ajustes. Finalizou dizendo que a 35 

aprovação poderá ocorrer via ad referendum. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, presidente 36 
da comissão de elaboração do PDU, informou que no dia 21/06/2021, a referida comissão se reuniu 37 
com o Secretário de Infraestrutura da Sinfra, Lucas França Rolim, com a Chefe do departamento de 38 
projetos e orçamento, Thamys da Conceição Costa Coelho, para tratar da urbanização do IEX. 39 
Ressaltou que a comissão indagou se haveria possibilidade de mudança nos layouts existentes. 40 

Informou que a resposta obtida foi a de que é possível realizar a adequação, inclusive a alteração de 41 
plantas de prédios. Finalizou dizendo que a comissão vai gerar uma demanda com intuito de discutir 42 
com a comunidade a respeito da readequação e urbanização do campus. A presidente informou que 43 
na próxima semana, quando o reitor estará no município, será feito um movimento de se reunir com 44 
o prefeito e vereadores com intuito de buscar apoio para emendas parlamentares para o ano de 2022. 45 
Informou, ainda, que no dia 16 de julho, às 10h, haverá uma reunião com diretores e coordenadores 46 
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de curso com o reitor, e, às 18h, cerimônia de colação de grau do curso de Letras, que será presencial 47 
devido ao número reduzido de participantes. Por último, informou que recentemente ocorreu um 48 
processo seletivo para escolha de estagiário para o IEX, mas não houve preenchimento da vaga 49 

devido à falta de inscrições de candidatos. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva reforçou o 50 
convite para a “I Semana de Engenharia Florestal” que ocorrerá no período de 12 a 14 de julho. 51 
Esclareceu que o evento está estruturado em cinco lives, quatro minicursos e o encerramento com a 52 
apresentação de atividades artísticas. A Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza informou sobre a visita do 53 
Diretor de Desenvolvimento da Indústria Comércio e Serviços da Secretaria de Estado de 54 

Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Mauro Barbalho ao IEX, 55 
intermediada pela Secretaria Municipal de Agricultura, no dia 29 de junho de 2021. Destacou que 56 

o mesmo informou sobre a existência de recursos em sua pasta e orientou que se criasse uma 57 
comissão para levantamento das necessidades e que se protocolasse com a máxima urgência, uma 58 
demanda de recurso de infraestrutura para o curso. Por último, informou que a visita contou com a 59 
presença dela, da Profª. Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga e do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva      60 

que estão à frente de trabalho sobre o viveiro e laboratório de solo. Acrescentou que os docentes 61 
indicaram a demanda de laboratórios, e de uma casa de vegetação, devido a necessidade de 62 

recuperação de áreas de mineração do município. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello indagou sobre 63 
como seria a indicação da frente de trabalho. A presidente sugeriu que se enviasse um e-mail abrindo 64 
período de inscrição. Definiu-se que o prazo será até segunda-feira. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de 65 
Oliveira lembrou que o Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, recentemente removido, 66 
era titular na Comissão de Ética no Uso de Animais- CEUA, e que ela era a sua suplente, 67 

representando o Instituto junto à Unifesspa. Após ser indagada pela presidente se a professora teria 68 
interesse em ficar como titular, a mesma informou que tem interesse em assumir a titularidade na 69 

comissão. Com isso, a presidente informou que enviará e-mail abrindo período de inscrição de uma 70 
semana, para os interessados em ficar na suplência. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer lembrou que o 71 
professor Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva era o seu suplente na comissão de elaboração de 72 

minuta de qualificação docente e que se faz necessário definir o novo suplente. A presidente 73 
informou que enviará também, via e-mail, um convite para os docentes sobre essas novas vagas em 74 

comissões. 2. Proposições. A presidente informou que finalizou a avaliação do estágio probatório 75 
de alguns servidores, mas que não foi possível disponibilizar os documentos no prazo estipulado. 76 
Com isso, solicitou a inclusão da apreciação da avaliação no ponto existente de ordem número 03. 77 

Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos e duas abstenções por parte das interessadas, 78 
Prof. Dr.ª Danielly Brito de Oliveira e Prof. Dr.ª Edna Santos de Souza. 3. Validação de avaliação 79 

do estágio probatório. A presidente fez a leitura da ficha de avaliação do estágio probatório 80 

referente ao terceiro ciclo do servidor Rafael dos Santos Carvalho, Siape nº 1209553, com atribuição 81 

de nota 10 (dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis 82 
e uma abstenção por parte do interessado. A seguir a presidente fez a leitura da ficha de avaliação 83 
do estágio probatório referente ao segundo ciclo da Prof.ª Dr.ª Rosangela Dala Possa, Siape nº 84 
3146419, com atribuição de nota 10 (dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-85 
se por unanimidade. Em sequência a presidente fez a leitura da ficha de avaliação do estágio 86 

probatório referente ao segundo ciclo do Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, Siape nº 1122076, com 87 
atribuição de nota 10 (dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por 88 
unanimidade. A seguir a presidente fez a leitura da ficha de avaliação do estágio probatório referente 89 
ao segundo ciclo da Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, Siape nº 1037153, com atribuição de nota 10 90 
(dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se dez votos favoráveis e uma 91 
abstenção por parte da interessada. A seguir a presidente fez a leitura da ficha de avaliação do estágio 92 
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probatório referente ao segundo ciclo da Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Siape nº 3146599. 93 
Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da 94 
interessada. Por último, a presidente fez a leitura da ficha de avaliação do estágio probatório 95 

referente ao segundo ciclo do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Siape nº 3147145, com atribuição 96 
de nota 10 (dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 4. 97 
Substituição de Membro de Comissão de Elaboração de Minuta sobre Normas e Diretrizes 98 
para Qualificação do Corpo Técnico do IEX e a inclusão do termo capacitação no que se refere 99 
a Portaria Nº 0093/2020 do IEX- Instituto de Estudos do Xingu. A técnica Me. Kely Cristina 100 

Piedade Martins informou que a servidora Renata Matos de Souza fazia parte como membro titular 101 
na comissão, mas tendo em vista sua recente remoção, a servidora Liliane Rocha Almeida Costa foi 102 

indicada para substituí-la. Destacou que durante os trabalhos a comissão teve a ideia de fazer 103 
também uma minuta de resolução para capacitação dos técnicos administrativos, com isso, se faz 104 
necessário mencionar o termo capacitação na portaria da comissão. Abriu-se para votação e 105 
aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada. 5. Revogação da 106 

resolução 004/2020, que trata sobre as atividades de pesquisa do IEX. A Profª. Dr.ª Ananza 107 
Mara Rabello informou que a comissão de elaboração da resolução das atividades de pesquisa do 108 

IEX é composta por ela, que é presidente, e tem como membros o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da 109 
Silva e Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga. Informou que em conversa com a Prof. Dr.ª Nayara 110 
da Silva Camargo e com o técnico Rafael dos Santos Carvalho e após uma reunião com pessoal do 111 
IGE, Instituto do qual a comissão se baseou para elaborar o documento, detectou-se a necessidade 112 
de rever algumas questões, sobretudo quanto à contabilização de carga horária, para uma posterior      113 

apreciação em Congregação do novo documento. Com isso, pediu, em nome da comissão, a 114 
revogação da resolução nº 004/2020, que trata sobre as atividades de pesquisa do IEX. A Prof.ª Dr.ª 115 

Nayara da Silva Camargo lembrou que a resolução ensino, pesquisa e extensão da Unifesspa está 116 
em fase de atualização com a previsão de ser apreciada no Consepe somente no ano próximo ano. 117 
Sugeriu que a comissão esperasse  essa aprovação para se basear no novo documento. Abriu-se para 118 

votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por problemas de conectividade. 6. 119 
Apreciação da ampliação de 30 vagas para turma extra de Engenharia Florestal em Canaã 120 

dos Carajás-PA. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva lembrou que recentemente o 121 
Conselho aprovou a proposta de oferta de nova turma por meio do Polo de Ensino, Pesquisa, 122 
Extensão, Tecnologia e Inovação (Pepeti), na cidade de Canaã dos Carajás. Destacou que a 123 

aprovação da ampliação de oferta dessas vagas pelo Conselho da Unidade se faz necessário para 124 
solicitação junto ao MEC. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 7. Apreciação do 125 
resultado da eleição para coordenação do curso de Engenharia Florestal. O Prof. Dr. Wallace 126 
Beiroz Imbrosio da Silva lembrou que o seu período à frente da coordenação do curso de Bacharelado 127 
em Engenharia Florestal encerra no dia 18/07/2021. Informou que o curso fez um processo eleitoral      128 
para a vaga de coordenação e vice coordenação. Acrescentou que foi aberto período inscrições, mas que 129 
recebeu a inscrição de apenas uma chapa com a Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga como 130 
coordenadora e o Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia como vice- coordenador. Informou, ainda, que 131 
foi definido um dia para a votação no qual oito representantes do colegiado do curso, dos dez aptos a 132 
votarem, votaram na referida chapa. Finalizou dizendo que o resultado da votação foi apreciado pelo 133 
colegiado do curso de bacharelado em Engenharia Florestal. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez 134 
votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia. 8. 135 
Apreciação de nova representação dos técnicos administrativos junto à Congregação. A 136 
representante titular da categoria dos técnicos administrativos, Me. Kely Cristina Piedade Martins, 137 
informou que passou dois anos na representação e que agora deixa a oportunidade para outros colegas, 138 
a partir da próxima reunião da Congregação. Destacou que a categoria definiu o nome do técnico Luiz 139 
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Junior Leite Carvalho como titular e como o seu suplente o técnico Dhionata Sabino da Silva. Abriu-se 140 
para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada, Me. Kely 141 
Cristina Piedade Martins. 9. Indicação de novo suplente da representação docente no Consepe. A 142 
Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello informou que recentemente a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza 143 
Carnevali foi eleita como vice-coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Informou 144 
que nessa reunião ainda será apreciada a indicação da mesma como suplente da coordenação do curso 145 
junto à Congregação, e que, caso seja aprovada, a mesma deixará a suplência da representação docente 146 
no Consepe. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia lembrou que nesse momento é representante 147 
docente titular no Consepe, que recentemente foi eleito como vice- coordenador do curso de Bacharelado 148 
em Engenharia Florestal e ainda que recentemente foi deliberado em Congregação que o vice-149 
coordenador será o substituto do coordenador de curso na Congregação. Ressaltou que se faz necessário 150 
sair a sua portaria de vice- coordenação para dar legitimidade quanto à escolha. A presidente sugeriu 151 
que o curso de Engenharia Florestal discuta e defina a respeito das representações, e que, no caso de 152 
necessidade de alteração do representante docente titular no Consepe, seja feita a comunicação para 153 
abertura de prazo de inscrição, que será feita juntamente com a abertura de prazo de inscrição para 154 
representante docente suplente. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva destacou que o curso tem 155 
a pretensão de discutir essa questão e reiterou que sua representação na Congregação só encerra a partir 156 
de 18/07/2021. A Prof. Dr.ª Ananza Mara Rabello indagou se haveria algo a ser votado referente ao 157 
pedido de saída da representação docente junto ao Consepe da Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza 158 
Carnevali. A presidente explicou que não haveria votação, apenas registro das informações. 10. Oferta 159 
de Curso de Extensão (chamada pública Unifesspa). Interessadas: Danielly Brito de Oliveira e 160 
Luciana de Barros Ataide. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira lembrou que ela e a Prof.ª Dr.ª 161 
Luciana de Barros Ataide ofertaram um curso de letramento durante o PLE. Destacou que agora 162 
ofertarão um novo curso, intitulado: “Multiletramento na prática docente: o ensino de Ciências e de 163 
Língua Portuguesa”, coordenado e ministrado por ela e pela Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide. 164 
Destacou que o curso terá carga horária de 16 horas e será ofertado no período de 13/09/21 a 29/09/21. 165 
Abriu-se para votação e a aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte da interessada, 166 
Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. 11. Apreciação de relatório final de projeto de extensão. 167 
Interessado: José Nazareno Araújo dos Santos Junior. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello informou 168 
que o Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior enviou o relatório final do seu projeto de 169 
extensão “As lendas Amazônicas como ferramenta de conscientização ambiental” para a comissão de 170 
ensino, pesquisa e extensão do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Informou, ainda, que a 171 
referida comissão avaliou e emitiu o parecer favorável que foi aprovado pelo Colegiado do curso. Abriu-172 
se para votação e aprovou-se por unanimidade. 12. Apreciação de nova coordenação do curso de 173 
Licenciatura em Ciências Biológicas. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello informou que um pouco 174 
antes da remoção do Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, o mesmo comunicou a todos 175 

os docentes do curso sobre a necessidade de definir uma nova coordenação. Informou, ainda, que 176 

foi aberto período de inscrição, mas que somente ela e a Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza 177 
Carnevali se inscreveram para assumir respectivamente a coordenação e a vice-coordenação do 178 
curso, sendo chapa única. Ressaltou que o Colegiado do curso homologou o resultado que teve a 179 

referida chapa eleita. Acrescentou que o período da coordenação será por dois anos, a iniciar desta 180 
data, 08 de julho de 2021. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma 181 

abstenção por parte da interessada. 13. Apreciação de nova representação docente do curso de 182 
Licenciatura em Ciências Biológicas junto à Congregação. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello 183 
disse que o Colegiado do curso de Licenciatura em Ciências biológicas decidiu por realizar uma 184 
nova reorganização das representações docentes junto à Congregação, devido à transição de cargos 185 
que ocorre no momento. Informou que para representação docente, o Colegiado aprovou o Prof. Dr. 186 
Elver Luiz Mayer como titular e a Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira como sua suplente. Informou 187 
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sobre a aprovação em Colegiado da Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali como suplente 188 
da coordenação do curso junto à Congregação. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos 189 
favoráveis, uma abstenção por parte da interessada, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira e uma 190 

abstenção por problemas de conectividade. 14. Apreciação de nova composição de Comissão de 191 
Ensino, Pesquisa e Extensão do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. A Prof.ª Dr.ª 192 
Ananza Mara Rabello informou que o Colegiado do curso aprovou a reorganização da referida 193 
comissão com a indicação dos seguintes professores, a saber: Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos 194 
Santos Júnior (1º titular) e Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali (1ª suplente), Prof. Dr. 195 

Divino Bruno da Cunha (2º titular) e Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira (2ª suplente). Abriu-se 196 
para votação e aprovou-se por unanimidade. 15. Apreciação do Regulamento de Estágio 197 

Supervisionado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito 198 
de Oliveira informou que o curso vem trabalhando na elaboração do regulamento há um certo tempo. 199 
Destacou que o documento foi discutido no NDE e aprovado na última reunião do Colegiado do 200 
curso. Após algumas considerações, abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e 201 

uma abstenção por parte da interessada, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira. 16. Indicação de 202 
novo representante docente suplente do curso de Licenciatura em Letras junto à Congregação. 203 

O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa informou que na última reunião o Colegiado aprovou 204 
que a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide, vice-coordenadora do curso, e atual suplente da 205 
representação docente, passaria a ser a suplente da coordenação do curso. Com isso, detectou-se a 206 
necessidade de indicação de um novo representante suplente, e que ao consultar seus pares, o Prof. 207 
Me. Edson de Freitas Gomes se disponibilizou a assumir a suplência. Informou, ainda, que com a 208 

finalização do período da representação titular docente exercida pelo Prof. Dr. Jorge Henrique da 209 
Silva Romero, provavelmente se fará necessário, na próxima reunião de Colegiado do curso, a 210 

indicação de novo nome para a representação titular docente. Abriu-se para votação e aprovou-se 211 
por unanimidade. 17. Homologação da avaliação de progressão por desempenho acadêmico do 212 
Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. A presidente apresentou o parecer da comissão 213 

avaliadora, composta por ela na qualidade presidente e pelos professores Carlos Augusto Carneiro 214 
Costa e Jorge Henrique da Silva Romero. Destacou que a referida comissão fez a conferência e 215 

comprovação da documentação e atribuiu ao docente a nota de 703,0 (setecentos e três) pontos, com 216 
parecer favorável à progressão. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma 217 
abstenção por parte do interessado, Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. 18. Indicação de 218 

comissão avaliadora referente à progressão de docentes do IEX. A presidente informou que 219 
recentemente recebeu por parte dos servidores Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Prof. Dr. 220 

Cristiano Bento da Silva e Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza, o pedido de formação de comissão 221 

avaliadora para a avaliação de progressão docente por desempenho acadêmico. Informou, ainda, 222 

que enviou convite ao Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e a Prof. Dr.ª Nayara da Silva 223 
Camargo que se disponibilizaram a atuarem como titulares e ao Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva 224 
Romero, que aceitou a suplência. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e 225 
uma abstenção por parte da interessada, Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza. Não havendo nada mais 226 
a tratar, a Presidente da reunião agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos 227 

ouvintes, e, às onze horas e oito minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada 228 
a presente Ata, que após aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais 229 
congregados presentes.  230 

 Elaine Ferreira Dias_______________________________________________________________ 231 

 Ananza Mara Rabello______________________________________________________________ 232 
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Na linha 93, onde se lê “probatório referente ao segundo ciclo da Prof.ª Dr.ª Danielly 

Brito de Oliveira, Siape nº 3146599”, leia- se “probatório referente ao segundo ciclo da 

Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, Siape nº 3146599, com atribuição de nota 10 (dez) 

e conceito Excelente”. 

 

São Félix do Xingu-PA, 23 de julho de 2021. 

 

 

Elaine Ferreira Dias 

Diretora Geral – IEX 

Portaria: 373/2018 
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INSTITUTO DE ESTUDOS DO XINGU, 
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Nas linhas 222, 223, 224 e 225 onde se lê “Informou, ainda, que enviou convite ao Prof. 

Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e a Prof. Dr.ª Nayara da Silva Camargo que se 

disponibilizaram a atuarem como titulares e ao Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, 

que aceitou a suplência”, leia-se “Informou, ainda, que enviou convite ao Prof. Dr. Carlos 

Augusto Carneiro Costa e a Prof. Dr.ª Nayara da Silva Camargo que se disponibilizaram 

a atuarem como titulares e ao Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, que aceitou a 

suplência, juntamente com ela que atuará como presidente da comissão”.  

 

São Félix do Xingu-PA, 12 de agosto de 2021. 

 

 

 
Elaine Ferreira Dias 

Diretora Geral – IEX 
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