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

nº 03/2020, reuniu-se, sob a Presidência da Diretora Geral do IEX, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, 4 
a Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, os representantes docentes, Prof. Dr. Carlos 5 
Augusto Carneiro Costa, Prof. Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, Prof.ª Dr.ª Danielly Brito 6 
de Oliveira, Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, 7 
Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo e Prof. Dr. Wallace 8 

Beiroz Imbrosio da Silva. Representantes técnicos administrativos Me. Kely Cristina Piedade 9 
Martins e Rafael dos Santos Carvalho. Representantes discentes Luan Felipe deSousa Farias e 10 

Wenceslau Costa Neto. Participaram da reunião na condição de ouvintes, a Prof.ª Dr.ª Edna Santos 11 
de Souza, o Prof. Dr. Érick Martins Nieri e a Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide. Participaram 12 
apenas por uma parte da reunião como ouvintes a Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello e a Prof.ª Dr.ª 13 
Natália Hilgert de Souza Carnevali. Os técnicos administrativos Liliane Rocha Almeida Costa e 14 

Luiz Junior Leite Carvalho. 1. Informes. A presidente da sessão, Prof.ª Dr.ª Elaine Ferreira Dias, 15 
iniciou informando a respeito da realização da reunião que ocorrerá às 15h, com a Arni, setor que 16 

trata das relações e convênios com outras instituições internacionais. Destacou a importância da 17 
participação dos presentes. Em sequência informou sobre a vigência do edital nº 03/2021-Progep, 18 
que trata do processo seletivo para estagiários. Acrescentou que o período de inscrição será de 08 19 
de junho a 23 de junho de 2021. Solicitou o auxílio dos presentes para a divulgação, sobretudo do 20 
representante discente Luan Felipe Sousa Farias. O presidente da comissão de elaboração do PDU, 21 

Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, lembrou que o prazo para finalização do PDU está suspenso 22 
e que a comissão está aguardando novas instruções da Seplan para continuação dos trabalhos. 23 

Acrescentou que a comissão está pensando em retomar a questão da adequação do plano de 24 
urbanização do campus, devido a necessidade de discutir as instalações dos novos prédios previstos, 25 
uma vez que isso está impactando, atualmente, na instalação do viveiro e do laboratório de solos. 26 

Finalizou dizendo que primeiramente a comissão verificará junto à Sinfra a possibilidade de 27 
realização de algumas alterações, para posteriormente trazê-las para serem apreciadas pela 28 

Congregação. O Prof. Dr. Érick Martins Nieri informou sobre a oferta da turma de Engenharia 29 
Florestal pelo Pepeti em Canaã dos Carajás. Disse que no momento está realizando a juntada de 30 

documentos necessários para o processo de abertura do convênio, e averiguando o interesse, com 31 

professores do IEX e de outros campi da Unifesspa, a fim de compor a relação de docentes que irão 32 
ministrar as disciplinas no referido projeto. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva informou 33 
sobre a realização da 1ª Semana Acadêmica de Engenharia Florestal que está sendo organizada por 34 

ele, pela Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, pelo Prof. Dr. Érick Martins Nieri e pelos 35 
discentes do curso Marcelo, Nathália e Danilo, a ser realizada de 12 a 14 de julho. Informou, ainda, 36 
que haverá uma sessão de apresentação de trabalhos de forma oral, e que a submissão dos mesmos 37 
iniciou no dia de 01 junho e finaliza no dia 01 julho de 2021. Complementou dizendo que o curso 38 

idealizou o evento de forma a abranger os três cursos. Convidou aos que possuem trabalhos com a 39 
temática de meio ambiente e sustentabilidade, especialmente dos alunos, para que submetam os 40 
trabalhos e participem do evento. Finalizou dizendo que haverá um evento cultural de encerramento 41 
com apresentação de elementos artísticos, e que os interessados em se apresentar podem procurar a 42 
equipe organizadora para realizar a inscrição. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo lembrou que 43 
recentemente enviou aos docentes um memorando referente à realização do “VI Seminário 44 
Institucional de Formação Docente”, que ocorrerá nos dias 24 e 25 de junho no canal do youtube da 45 
Universidade. Em sequência fez a leitura na íntegra do referido documento e solicitou que os 46 
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coordenadores divulguem nos colegiados com intuito de obter a indicação de um docente até      o 47 
prazo máximo, dia 14 de junho, para representar o instituto em uma mesa redonda prevista para 48 
ocorrer dentro do evento intitulado “A interdisciplinaridade em práticas de ensino, pesquisa e 49 

extensão da Unifesspa”. Concluiu dizendo que vai esperar a indicação até às 12h do dia 14 de junho. 50 
2. Proposições. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo e o coordenador técnico pedagógico, Rafael 51 
dos Santos Carvalho, propuseram a inserção do ponto “Apreciação de abertura de PSS - Processo 52 
Seletivo Simplificado para as vagas remanescentes do Sisu 2021”. Abriu-se para votação e aprovou-53 
se por doze votos favoráveis e uma abstenção de um conselheiro devido a problemas de 54 

conectividade. O coordenador do curso de Bacharelado de Engenharia Florestal, Prof. Dr. Wallace 55 
Beiroz Imbrosio da Silva, propôs a inserção do ponto “Apreciação do PPC do curso de Bacharelado 56 

em Engenharia Florestal”. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 3. Apreciação de 57 
ad referendum. A presidente fez a leitura da portaria ad referendum nº 063/2021 que retifica a 58 
portaria nº 067/2020, mencionando, onde se lê: "Art. 2º NOMEAR o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da 59 
Silva para exercer a função de Coordenador do laboratório de Engenharia do Instituto de Estudos 60 

do Xingu, com carga horária de 10 h". Leia-se: Art. 2º: NOMEAR o Prof. Dr. Arinaldo Pereira da 61 
Silva para exercer a função de Coordenador do Laboratório de Engenharia do Instituto de Estudos 62 

do Xingu, de natureza ensino, com carga horária de 10 h. Abriu-se para votação e aprovou-se por 63 
unanimidade. A presidente fez a leitura da portaria ad referendum nº 066/2021 que aprova, via ad 64 
referendum, o Plano da Unidade referente ao 2º semestre de 2020, correspondendo ao PIT dos 65 
docentes do IEX que foram lançados no SISPLAD (2º semestre de 2020 - julho a dezembro de 66 
2020), conforme as informações que seguem: 01- Ananza Mara Rabello, carga horária total 58h; 67 

02- Arinaldo Pereira da Silva, carga horária total 69h; 03- Benedito de Sales Santos, carga horária 68 
total 27h; 04- Carlos Augusto Carneiro Costa, carga horária total 53h; 05- Cristiano Bento da Silva, 69 

carga horária total 32h; 06- Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, carga horária total 62h; 07- 70 
Danielly Brito de Oliveira, carga horária total 53h; 08- Divino Bruno da Cunha, carga horária total 71 
41h; 09- Edna Santos de Souza, carga horária total 62h; 10- Edson de Freitas Gomes, carga horária 72 

total 42h; 11- Elaine Ferreira Dias, carga horária total 65h; 12- Elver Luiz Mayer, carga horária total 73 
41h; 13- Érick Martins Nieri, carga horária total 47h; 14- Fabio Mario da Silva, carga horária total 74 

48h; 15- Fernanda Rodrigues de Miranda, carga horária total 30h; 16- Izabele Domingues Soares 75 
Miranda, carga horária total 23h; 17- Jorge Henrique da Silva Romero, carga horária total 49h; 18- 76 
José Nazareno Araújo dos Santos Junior, carga horária total 56h; 19- Josiane Silva Costa Bruzinga, 77 

carga horária total 58h; 20- Luciana de Barros Ataide, carga horária total 70h; 21- Luiz Paulo de 78 
Sousa Correia, carga horária total 59h; 22- Mirian Cristina dos Santos, carga horária total 50h; 23- 79 

Natália Hilgert de Souza Carnevali, carga horária total 63h; 24- Nayara da Silva Camargo, carga 80 

horária total 44h; 25- Rosangela Dala Possa, carga horária total 47h e 26- Wallace Beiroz Imbrosio 81 

da Silva, 65h. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. 4. Validação de avaliação do 82 
estágio probatório. A presidente fez a leitura da ficha de avaliação do estágio probatório referente 83 
ao segundo ciclo da Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide, Siape nº 1006639, com atribuição de nota 84 
10 (dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. A seguir a 85 
presidente fez a leitura da ficha de avaliação do estágio probatório referente ao segundo ciclo da 86 

Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga, Siape nº 1941734, com atribuição de nota 10 (dez) e 87 
conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por unanimidade. Por último a presidente 88 
fez a leitura da ficha de avaliação do estágio probatório referente ao segundo ciclo do Prof. Dr. 89 
Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, Siape n.º 3137849, com atribuição de nota 10 (dez) e conceito 90 
Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por doze votos favoráveis e uma abstenção por parte 91 
do interessado. 5. Destinação da vaga 0708976. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva 92 
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informou que esse código de vaga está disponível devido a redistribuição recente da Prof.ª Dr.ª 93 
Izabele Domingues Soares Miranda. Destacou que segundo a Progep, por se tratar de uma vaga 94 
oriunda de aposentadoria, o processo de contratação de um novo docente pode ser mais rápido. 95 

Informou que o curso decidiu e priorizou pela destinação da vaga para área de Geotecnologia, que 96 
possui candidato aprovado em concurso vigente da universidade, objeto do Edital nº 75/2019. Abriu-97 
se para votação e aprovou-se por unanimidade. 6. Alteração da comissão de avaliação de projetos 98 
do curso de Engenharia Florestal. O Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva lembrou que a 99 
Prof.ª Dr.ª Izabele Domingues Soares Miranda, redistribuída recentemente, ocupava a titularidade 100 

na comissão. Acrescentou que com a saída da docente, o colegiado do curso decidiu fazer uma 101 
reformulação da comissão que ficou com a seguinte composição: Prof. Dr. Érick Martins Nieri-102 

Titular, Prof.ª Dr.ª Edna dos Santos Souza- Titular, Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga-Titular; 103 
Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva-Suplente, Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva-Suplente e Prof. 104 
Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva-Suplente. Abriu-se para votação e aprovou-se por 105 
unanimidade. 7. Apreciação de relatório final de projeto de extensão. Interessada Ananza Mara 106 

Rabello. A presidente apresentou o extrato da ata da reunião que deliberou e aprovou o assunto no 107 
âmbito do colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara 108 

fez uma contextualização das etapas da execução do projeto de extensão coordenado por ela, em 109 
colaboração com docentes e discentes do IEX- Instituto de Estudos do Xingu, intitulado 110 
“Conscientizar para o alimentar: debate sobre o desperdício de alimentos em escolas públicas”. 111 
Acrescentou que o prazo final do projeto data do mês de outubro, mas que devido à pandemia, fato 112 
que impediu a execução de atividades práticas nas escolas, o grupo decidiu finalizar o projeto com 113 

antecedência. A presidente ressaltou que a professora encaminhou todos os documentos necessários 114 
para apreciação, bem como ter cumprido com as etapas e prazos previstos, sendo necessária uma 115 

apreciação nesse Conselho. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e duas 116 
abstenções por problemas de conectividade. Prorrogação de prazo de execução de projeto de 117 
pesquisa. Interessada. Natália Hilgert de Souza Carnevali A Prof. Dr.ª Natália Hilgert de Souza 118 

Carnevali, pediu a renovação do seu projeto de pesquisa “Determinação de parâmetros físico-119 
químicos na germinação e emergência de sementes florestais tropicais” por mais um ano, de 120 

01/06/2021 a 31/05/2022. Destacou que o mesmo teve o prazo de execução por dois anos, mas que 121 
devido a pandemia, e por dificuldades financeiras e por não conseguir adquirir o que era necessário 122 
para execução, não foi possível desenvolver todos os experimentos previstos, faltando ainda três 123 

experimentos. Destacou que com materiais que chegaram recentemente no instituto, e com a 124 
implementação do viveiro acredita ser possível a finalização. Informou que apresentou no colegiado 125 

o relatório parcial das atividades desenvolvidas, justificando as alterações e motivos das não 126 

desenvolvidas. A presidente informou que há uma resolução da Unifesspa que limita o período de 127 

execução dos projetos a um período de dois anos. O representante técnico Rafael dos Santos 128 
Carvalho disse que tem preocupação referente à flexibilização de concessão de prazos, já que não 129 
foi publicada uma resolução ou portaria que autorizasse a extrapolação dos mesmos durante a 130 
pandemia. Disse que recentemente consultou a Propit sobre o assunto e que a resposta foi que o 131 
entendimento da Propit é que o prazo máximo é de até dois anos, como consta na resolução. Sugeriu 132 

propor ao conselho superior a alteração da resolução com a possibilidade de prorrogação dos prazos. 133 
Finalizou dizendo que considerando a referida consulta, e por não haver regulamentação, não se 134 
sente confortável, no momento, em aprovar a extrapolação dos prazos. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva 135 
Camargo disse que se trata de um momento atípico e que os pesquisadores não podem ser 136 
prejudicados e que as pró-reitorias estão sendo flexíveis na questão dos prazos. A presidente sugeriu 137 
a retirada de pauta e que fosse feita uma consulta formal à Propit, e havendo uma resposta positiva 138 
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à flexibilização, a prorrogação do prazo do projeto em questão seria feito via ad referendum. O Prof. 139 
Dr. Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva propôs a inversão da ordem do ponto, deixando o mesmo 140 
para apreciação por último, e que se fizesse com urgência uma consulta à Propit e no caso de não se 141 

obter uma resposta até o final da reunião, retiraria o ponto de pauta. Abriu-se para votação e       142 
aprovou-se a alteração na ordem de apreciação desta pauta, ficando o mesmo na ordem 17, por dez 143 
votos favoráveis, uma abstenção da Prof. ª Nayara da Silva Camargo que avisou que se ausentaria 144 
para fazer a consulta à Propit, e duas abstenções por problemas de conectividade. 8. Apreciação de 145 
projeto de ensino. Interessada Danielly Brito de Oliveira. A presidente projetou o extrato de ata 146 

da reunião que deliberou e aprovou o assunto no âmbito do colegiado do curso de Licenciatura em 147 
Ciências Biológicas. A Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira fez uma contextualização sobre a 148 

execução, etapas e atividades do projeto de ensino “Histórias de quadrinhos como instrumento 149 
lúdico no ensino de ciências e biologia”, coordenado por ela, tendo como colaboradores os discentes 150 
Jackson dos Santos Silva e Joyce Marielle Ferreira Nonato. Destacou que o projeto será executado 151 
no período de 10/06/2021 a 10/05/2022, com carga horária de 10h. Abriu-se para votação e aprovou-152 

se por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte da interessada, e duas abstenções por 153 
problemas de conectividade. 9. Apreciação de projeto de pesquisa. Interessado Divino Bruno 154 

da Cunha. A presidente projetou o extrato de ata da reunião que deliberou e aprovou o assunto no 155 
âmbito do colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. A técnica Kely Cristina 156 
Piedade Martins, na qualidade de colaboradora do projeto, fez uma contextualização geral sobre o 157 
mesmo. Destacou que o projeto de pesquisa intitulado “Caracterização e comercialização da 158 
Ictiofauna na cidade de São Félix do Xingu, Pará”, será coordenado pelo Prof. Dr. Divino Bruno da 159 

Cunha e terá como colaboradores ela, o Prof. Dr. José Nazareno Araújo dos Santos Junior, os 160 
discentes Raquel Jardim de Oliveira e Lucas de Sousa Lopes, ambos do IEX. Informou, ainda que 161 

o prazo de execução será de 30/06/2021 a 30/06/2022, com carga horária de 10h. Abriu-se para 162 
votação e aprovou-se por dez votos favoráveis, uma abstenção por parte da interessada, Kely 163 
Cristina Piedade Martins, e duas abstenções por problemas de conectividade. 10. Apreciação de 164 

projeto de extensão. Interessada: Luciana de Barros Ataide. A presidente projetou o extrato de 165 
ata da reunião que deliberou e aprovou o assunto no âmbito do colegiado do curso de Licenciatura 166 

em Letras- Língua Portuguesa. A Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide fez a contextualização do 167 
projeto “Antologia poética do Xingu”, idealizado e coordenado por ela e pelo Prof. Dr. Cristiano 168 
Bento da Silva do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal do IEX, que atuará também como 169 

colaborador. Destacou que o projeto será executado no período de 10/06/2021 a 10/06/2023, com 170 
carga horária de 10h. Abriu-se para votação e aprovou-se por onze votos favoráveis e uma abstenção 171 

por ausência de membros por problemas de conectividade. 11. Indicação de membro suplente da 172 

coordenação de curso junto à congregação (Prof.ª Luciana de Barros Ataide) e consulta sobre 173 

a disponibilidade para substituir a Prof.ª Luciana Barros Ataide na suplência do 174 
representante docente do curso de Letras junto à congregação. A Prof.ª Luciana de Barros 175 
Ataide lembrou que ela era a suplente do Prof. Jorge Henrique da Silva Romero na congregação. 176 
Informou que recentemente, por uma questão de otimização do trabalho, o colegiado do curso de 177 
Licenciatura em Letras- Língua Portuguesa deliberou e aprovou que ela passaria a ser suplente do 178 

Prof. Carlos Augusto Carneiro Costa, atual coordenador do curso, na congregação, considerando 179 
que atualmente ela é vice-coordenadora do curso. Destacou que o curso ainda não definiu quem 180 
ficará como suplente do Prof. Jorge Henrique da Silva Romero. A presidente destacou a importância 181 
de definir essa questão para fins de atualização da portaria. Abriu-se para votação e aprovou-se por 182 
onze votos favoráveis e duas abstenções por problemas de conectividade 12. Apreciação do 183 
documento base para contabilização da carga horária das atividades complementares do 184 
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curso de Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa. A presidente projetou o extrato de ata da 185 
reunião que deliberou e aprovou o assunto no âmbito do colegiado do curso de Licenciatura em 186 
Letras- Língua Portuguesa. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa informou que o curso tem 187 

tido dificuldade na contabilização das horas referentes às atividades complementares por ter que 188 
utilizar um documento do PPC antigo do ILLA que está em execução, que não mais atende a 189 
realidade do Instituto nessa parte específica. Destacou que recentemente o colegiado do curso 190 
deliberou e aprovou que fosse usado como parâmetro o quadro de contabilização de carga horária 191 
das atividades curriculares complementares presente no PPC do curso de Licenciatura em Letras-192 

Língua Portuguesa do IEX, que está em construção. Fez referência à minuta da resolução 193 
apresentada para comprovação de pauta. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo projetou o referido 194 

documento. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa concluiu dizendo que para que o curso 195 
utilize o referido documento até a aprovação final do PPC, se faz necessário que o conselho da 196 
unidade valide e autorize a sua utilização. O técnico Rafael dos Santos Carvalho observou que no 197 
texto, toda a pontuação de cursos e atividades está muito restrita à realização em instituições de 198 

ensino superior. Questionou se o conselho poderia, naquele momento, fazer sugestão para alteração 199 
do texto. Observou, ainda, que os critérios não estão totalmente claros no que se refere à previsão 200 

de qual conceito deve ser atribuído ao discente após a realização de algum curso ou atividade. A 201 
Prof.ª Dr.ª Luciana de Barros Ataide disse ter a preocupação de vincular a outras instituições, além 202 
das de nível superior, pelo fato de não ter como checar o reconhecimento das mesmas. Disse, ainda, 203 
não ver problemas quanto à atribuição de conceitos, e que no seu entendimento, se o discente 204 
completar a carga horária exigida de cursos e atividades, nada justificaria a atribuição de um 205 

conceito que não seja excelente. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa sugeriu que se 206 
mantivesse e apreciasse a minuta do documento do jeito que está, e que as questões levantadas pelo 207 

técnico Rafael dos Santos Carvalho sejam levadas para uma futura atualização do documento pelo 208 
NDE do curso, e se aprovada, constem no PPC que está em construção. Abriu-se para votação e 209 
aprovou-se por onze votos favoráveis e duas abstenções por problemas de conectividade. 210 

13.Apreciação de regulamento de atividades complementares do curso de Licenciatura em 211 
Ciências Biológicas. A presidente projetou o extrato de ata da reunião que deliberou e aprovou o 212 

assunto no âmbito do colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. O Prof. Dr. Daniel 213 
Clemente Vieira Rêgo da Silva fez uma contextualização geral do regulamento e a apresentação dos 214 
capítulos do referido documento. Destacou que o mesmo foi elaborado tendo como base o PPC do 215 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, recentemente aprovado pelo conselho superior. Em 216 
sequência, lembrou que há previsão de avaliação do curso pelo MEC, com isso, se faz necessário 217 

que todos os regulamentos sejam aprovados pelos conselhos do curso e pelo conselho da unidade. 218 

Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e três por problemas de conectividade. 219 

14. Comissão avaliadora referente ao processo de progressão 23479.008576/2021-37. A 220 
presidente informou que o referido processo se trata do requerimento de progressão funcional por 221 
interstício e tem como interessado o Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva. Informou, ainda, 222 
que a exigência é que os componentes sejam estáveis e lotados na mesma unidade, desse modo, fez 223 
o convite ao Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa e Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva que 224 

cumprem esses requisitos e aceitaram participar da comissão juntamente com ela que atuará como 225 
presidente. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte 226 
do interessado e duas abstenções por problemas de conectividade. 15. Apreciação de abertura de 227 
PSS- Processo Seletivo Simplificado para as vagas remanescentes do Sisu 2021. O coordenador 228 
técnico pedagógico, Rafael dos Santos Carvalho, informou sobre a necessidade urgente de 229 
aprovação de pedido à PROEG, de abertura de PSS para preenchimento das vagas ociosas dos cursos 230 
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de graduação do instituto. Destacou que após a última chamada pelo Sisu, constatou-se haver vagas 231 
não preenchidas, desta forma: 23 vagas para o curso de Bacharelado em Engenharia Florestal, 19 232 
vagas para o curso de Licenciatura em Letras-Língua Portuguesa e 18 vagas para o curso de 233 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Informou, ainda, que no ano de 2020 a Proeg definiu que 234 
apenas aqueles candidatos que tinham participado do Enem 2019 poderiam se inscrever no PSS, 235 
embora o instituto tenha solicitado que se abrangesse exames de anos anteriores. Complementou 236 
dizendo, que na sua visão, essa limitação não é interessante para o instituto. Por último, sugeriu que 237 
para o PSS de 2021 o instituto solicite que seja a partir do Enem referente ao ano de 2016. Abriu-se 238 

para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis de três abstenções por problemas de 239 
conectividade. 16. Apreciação de PPC do curso de Bacharelado em Engenharia Florestal. O 240 

Prof. Dr. Wallace Beiroz Imbrosio da Silva fez uma contextualização geral referente as etapas do 241 
desenvolvimento do PPC. Ressaltou que o referido documento passou pela avaliação da câmara e 242 
retornou para algumas modificações estruturais, não relacionadas ao infringimento de resoluções e 243 
legislação. Destacou que a versão final do documento enviada para apreciação do conselho foi 244 

aprovada pelo colegiado do curso e enviada novamente para a câmara de avaliação da Proeg. Por 245 
último, agradeceu aos docentes que contribuíram com o curso desde a sua concepção, sobretudo aos 246 

docentes de Licenciatura em Ciências Biológicas do IEX. Abriu-se para votação e aprovou-se por 247 
onze votos favoráveis e duas abstenções por conectividade. 17. Prorrogação de prazo de execução 248 
de projeto de pesquisa. Interessada. Natália Hilgert de Souza Carnevali. Retomou-se a 249 
discussão a respeito do pedido de prorrogação pelo período 01/06/2021 a 31/05/2022, do projeto de 250 
pesquisa “Determinação de parâmetros físico-químicos na germinação e emergência de sementes 251 

florestais tropicais”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Natália Hilgert de Souza Carnevali, tendo como 252 
colaborador o Prof. Dr. Thiago de Oliveira Carnevali, da Universidade Federal do Pará- campus 253 

Altamira, como solicitado pela interessada anteriormente, nesta reunião. (discussão registrada 254 
acima, entre as linhas 117 e 145). A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo informou que a pró-reitora 255 
da Propit, Gilmara Regina Lima Feio, lhe informou que o instituto tem total autonomia para tomar 256 

esse tipo de decisão, e ainda tem autonomia para decidir sobre outros assuntos relacionados a 257 
projetos de pesquisa, ensino e extensão. A presidente lembrou que a autonomia não pode ferir 258 

dispositivos como a resolução do CONSEPE, mas que em casos excepcionais há necessidade do 259 
registro de uma justificativa. O técnico Rafael dos Santos Carvalho sugeriu que se solicitasse à 260 
Propit essa informação formalmente, para que o instituto tenha respaldo em documento para uso em 261 

outras ocasiões semelhantes, caso ocorra. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo defendeu que 262 
todos devem observar o que o regulamento da universidade trata sobre a autonomia dos institutos e 263 

ainda aos regulamentos da unidade. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia sugeriu que conste 264 

explicitamente na ata da reunião os motivos que levaram ao pedido de prorrogação do prazo do 265 

projeto de pesquisa em questão. A Prof.ª Dr.ª Nayara da Silva Camargo lembrou que a Prof.ª Dr.ª 266 
Natália Hilgert de Souza Carnevali, justificou anteriormente, nesta reunião, os motivos que 267 
impossibilitaram a finalização do projeto no prazo estipulado anteriormente. Destacou que para 268 
finalizar o projeto, a professora necessita realizar trabalho de campo no horto que ela trouxe para o 269 
instituto, o qual ela não teve como visitar com a equipe do projeto para realizar as atividades, devido 270 

a pandemia. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte 271 
do representante da categoria dos técnicos administrativos, Rafael dos Santos Carvalho e três 272 
abstenções por problemas de conectividade. Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da reunião 273 
agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às onze horas e cinquenta 274 
e quatro minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que 275 
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após aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados 276 
presentes.  277 

Elaine Ferreira Dias_______________________________________________________________ 278 

Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva_________________________________________________ 279 

Danielly Brito de Oliveira ___________________________________________________________ 280 

Carlos Augusto Carneiro Costa ______________________________________________________ 281 

Luiz Paulo de Sousa Correia ________________________________________________________ 282 

Jorge Henrique da Silva Romero _____________________________________________________ 283 

Josiane Silva Costa Bruzinga ________________________________________________________ 284 

Nayara da Silva Camargo ___________________________________________________________ 285 

Kely Cristina Piedade Martins _______________________________________________________ 286 

Rafael dos Santos Carvalho __________________________________________________________ 287 

Luan Felipe de Sousa Farias____________________________________________________________ 288 

Wenceslau Costa Neto______________________________________________________________ 289 
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