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Ata da sétima Reunião Ordinária da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, no exercício
do ano de dois mil e vinte um. No décimo segundo dia do mês de agosto de dois mil e vinte um, às
oito horas e dois minutos, excepcionalmente, por videoconferência em consonância com a IN nº
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.ª Dr.ª Ananza Mara
Rabello, Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva, Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa, Prof. Dr. Elver
Luiz Mayer, Prof. Me. Edson de Freitas Gomes, Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia e a Prof.ª Dr.ª
Josiane Silva Costa Bruzinga. Representantes técnicos-administrativos Luiz Junior Leite Carvalho e
Rafael dos Santos Carvalho. Representante discente Luan Felipe de Sousa Farias. Participou da reunião
na condição de ouvinte, o Prof. Dr. Fabricio Assis Leal. 1. Informes. A presidente, Prof.ª Dr.ª Elaine
Ferreira Dias, iniciou dando boas-vindas aos novos conselheiros que farão parte do conselho a partir
desta reunião. Informou que o motivo do atraso na publicação da portaria de atualização da composição
da congregação, se deu pelo fato de ter a necessidade de esperar algumas informações relativas à
indicação de algumas representações. Destacou a importância de se manter a representatividade dentro
do período estabelecido, evitando assim a alteração constante da portaria. Informou, ainda, a respeito
dos problemas de falta de internet que o campus passou recentemente, ocasionado pela instabilidade
da energia elétrica. Destacou que o técnico em tecnologia da informação está fazendo um levantamento
da situação para envio à Sintra. Por último, informou que a semana da calourada, desse ano, será de
forma unificada com a sede, diferente dos anos anteriores que aconteceu de forma descentralizada nos
institutos. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa disponibilizou no chat um link sobre a oferta de
cursos de idiomas pelo Centro de Extensão (Cimex) da Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG.
Destacou que as inscrições poderão ser feitas até o dia 20/08/2021, que a realização dos cursos será no
formato online, de forma síncrona e assíncrona. Defendeu a importância de se fazer a divulgação junto
aos discentes e aos docentes do Instituto. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello, na qualidade de
representante da direção do Sindunifesspa, informou que foi decretada uma paralisação nacional no dia
18/08/2021, com o objetivo de protestar contra os cortes de verbas das universidades públicas para o
ano de 2022. De acordo com a professora, os cortes serão maiores que os do ano de 2021,
adicionalmente será feito um protesto contra as irregularidades na campanha de vacinação covid-19 e
contra a reforma administrativa. 2. Proposições. A presidente propôs a inserção do ponto
“Homologação da avaliação de progressão por desempenho acadêmico do Prof. Dr. Arinaldo Pereira
da Silva. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do
interessado. Em sequência a presidente propôs a apreciação da avaliação do estágio probatório
referente ao segundo ciclo do Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia, no ponto existente de ordem nº
5. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do
interessado. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa informou que o Congresso Alemão de
Lusitanistas, que ocorrerá do dia 15 ao dia 19 de setembro de 2021, será de forma híbrida, e, como
ainda persiste a restrição de acesso ao país pelo governo alemão devido à pandemia, não será possível
haver o deslocamento. A presidente indagou se será possível conciliar as atividades do congresso com
as atividades do Instituto. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa respondeu que conseguirá
conciliar as atividades administrativas e de ensino com as do congresso. A seguir, solicitou a retirada
da pauta. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte do
interessado e uma abstenção por problemas de conectividade. 3. Apreciação de retificação da
portaria ad referendum nº 84/2021. A presidente informou que recebeu por parte da Prof.ª Dr.ª Natália
Hilgert de Souza Carnevali, o pedido de retificação da portaria de ad referendum nº 84/2021, para a
inclusão da mesma, na frente de trabalho para levantamento de demanda de infraestrutura para
laboratórios e casa de vegetação do Instituto, juntamente com os professores já relacionados na referida
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portaria, a saber: Josiane Silva Costa Bruzinga; Erick Martins Nieri e Edna Santos de Souza e
Rosangela Dala Possa. Abriu-se para votação por dez votos favoráveis e uma abstenção por problemas
de conectividade. 4. Apreciação de ad referendum. A presidente apresentou a portaria ad referendum
nº 83/2021 que aprova o ajuste de inconsistências do Plano Acadêmico da Unidade do Instituto de
Estudos do Xingu, com a carga horária atualizada, referente ao 2º semestre de 2020, correspondendo
ao PIT dos docentes do IEX que foram lançados no SISPLAD (2º semestre de 2020 - julho a dezembro
de 2020), conforme as informações que seguem: 01- Ananza Mara Rabello, carga horária total 56h;
02- Arinaldo Pereira da Silva, carga horária total 69h; 03- Benedito de Sales Santos, carga horária total
27h; 04- Carlos Augusto Carneiro Costa, carga horária total 53h; 05- Cristiano Bento da Silva, carga
horária total 47h; 06- Daniel Clemente Vieira Rêgo da Silva, carga horária total 62h; 07- Danielly Brito
de Oliveira, carga horária total 53h; 08- Divino Bruno da Cunha, carga horária total 41h; 09- Edna
Santos de Souza, carga horária total 62h; 10- Edson de Freitas Gomes, carga horária total 42h; 11Elaine Ferreira Dias, carga horária total 65h; 12- Elver Luiz Mayer, carga horária total 41h; 13- Érick
Martins Nieri, carga horária total 47h; 14- Fabio Mario da Silva, carga horária total 48h; 15- Fernanda
Rodrigues de Miranda, carga horária total 30h; 16- Izabele Domingues Soares Miranda, carga horária
total 23h; 17- Jorge Henrique da Silva Romero, carga horária total 49h; 18- José Nazareno Araújo dos
Santos Junior, carga horária total 56h; 19- Josiane Silva Costa Bruzinga, carga horária total 58h; 20Luciana de Barros Ataide, carga horária total 70h; 21- Luiz Paulo de Sousa Correia, carga horária total
59h; 22- Mirian Cristina dos Santos, carga horária total 50h; 23- Natália Hilgert de Souza Carnevali,
carga horária total 63h; 24- Nayara da Silva Camargo, carga horária total 44h; 25- Rosangela Dala
Possa, carga horária total 47h e 26- Wallace Beiroz Imbrosio da Silva, 65h. Abriu-se para votação e
aprovou-se por unanimidade. Em sequência a presidente apresentou a portaria ad referendum nº
85/2021 que atualiza a composição da Congregação do Instituto de Estudos do Xingu, passando, dessa
forma, a ser constituída pelos seguintes membros: I- Presidente: Elaine Ferreira Dias. II- VicePresidente: Nayara da Silva Camargo. III- Representantes Docentes: a) Curso de Licenciatura em
Letras- Língua- Portuguesa: Representantes da Coordenação de Curso: Carlos Augusto Carneiro Costa
(titular)/ Luciana de Barros Ataide (suplente); Representantes docentes do Curso: Edson de Freitas
Gomes (titular)/Mirian Cristina dos Santos (suplente). b) Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas: Representantes da Coordenação de Curso: Ananza Mara Rabello (titular)/Natália Hilgert
de Souza Carnevali (suplente); Representantes docentes do Curso: Danielly Brito de Oliveira (titular)/
Elver Luiz Mayer (suplente). c) Curso de Bacharelado em Engenharia Florestal: Representantes da
coordenação de Curso: Josiane Silva Costa Bruzinga (titular)/Cristiano Bento da Silva (suplente)
Representantes docentes do Curso: Arinaldo Pereira da Silva (titular)/Edna Santos de Souza (suplente).
d) Representante docente junto ao CONSEPE/CONSUN: Luiz Paulo de Sousa Correia (titular)/ Erick
Martins Nieri (suplente). IV Representantes do corpo técnico-administrativo: Rafael dos Santos
Carvalho (titular)/Ironil Quintiliano de Santana Júnior (suplente); Luiz Junior Leite Carvalho
(titular)/Dhionata Sabino da Silva (suplente). V- Representantes discentes: Luan Felipe de Sousa Farias
(titular)/Caroline Lopes Rodrigues (suplente); Wenceslau Costa Neto (titular)/ Sara Layana Silva
Maciel (suplente). A Prof. Dr. Ananza Mara Rabello informou que encontrou um erro na portaria
quanto a ordem de definição na função de titular e suplente dos representantes docentes do curso de
Licenciatura em Ciências Biológicas, ocupado pelo Prof. Dr. Elver Luiz Mayer como titular e pela
Prof.ª Dr.ª Danielly Brito de Oliveira, e com isso, enviou um e-mail ao instituto solicitando a correção.
O secretário administrativo Luiz Junior Leite Carvalho informou que a retificação foi efetuada via
portaria ad referendum que será apreciada em seguida. Abriu-se para votação e aprovou-se por
unanimidade. Por último a presidente apresentou a portaria ad referendum nº 86/2021 que retifica a
portaria nº 085 de 10/08/2021, que atualizou a composição da Congregação do Instituto de Estudos do
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Xingu, para declarar que onde se lê: "Danielly Brito de Oliveira (titular)/ Elver Luiz Mayer (suplente)",
leia-se: Elver Luiz Mayer (titular)/Danielly Brito de Oliveira (suplente). A presidente ressaltou que a
retificação se fez necessário para legitimar o poder de voto do representante docente nesta reunião.
Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por problemas de
conectividade. 5. Validação do estágio probatório. A presidente apresentou a ficha de avaliação,
realizada por uma comissão, composta por ela como presidente e pelos técnicos-administrativos Liliane
Rocha Almeida Costa e Rafael dos Santos Carvalho, referente ao terceiro ciclo do estágio probatório
da servidora Kely Cristina Piedade Martins, Siape nº 3082094, com nota 10,0 (dez) e conceito
Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis e duas abstenções por
problemas de conectividade. Em sequência, a presidente apresentou a ficha de avaliação referente ao
segundo ciclo do estágio probatório do servidor Cristiano Bento da Silva, Siape nº 3149283, com nota
10,0 (dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma
abstenção por problemas de conectividade. Por último a presidente apresentou a ficha de avaliação
referente ao segundo ciclo do estágio probatório do servidor Luiz Paulo de Sousa Correia, Siape nº
1318039, com nota 10,0 (dez) e conceito Excelente. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos
favoráveis, uma abstenção por parte do interessado e uma abstenção por problemas de conectividade.
6. Calendário de reuniões da congregação referente ao segundo semestre 2021. O secretário
administrativo, Luiz Junior Leite Carvalho, explicou que a apresentação do calendário apenas nesse
momento, se deve ao fato de que apenas recentemente ter sido divulgado o calendário de reuniões dos
conselhos superiores do semestre de 2021. Indagou se haveria a necessidade de se fazer alguma
alteração, e ainda se seria mantida a reunião de setembro, uma vez que o Conselho já deliberou
anteriormente quanto à não realização de reuniões no período de férias. Sugeriu que o calendário, após
aprovação, seja observado e cumprido para evitar os atrasos recorrentes na solicitação de pauta e no
envio dos documentos comprobatórios dentro do prazo estipulado. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello
sugeriu que as reuniões passassem a ser realizadas na segunda sexta-feira de cada mês e que no mês de
setembro, excepcionalmente, a reunião aconteça no dia 17. O técnico Rafael dos Santos Carvalho
lembrou que nesse dia estará em curso a semana de integração. Sugeriu que a reunião seja realizada no
dia 24 de setembro. Não houve manifestação contrária. O Prof. Dr. Luiz Paulo de Sousa Correia sugeriu
que as adequações fossem inseridas e apresentado o calendário retificado. O secretário administrativo
Luiz Junior Leite Carvalho apresentou o calendário retificado com as sugestões propostas. Abriu-se
para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por problemas de conectividade.
7. Apreciação de projeto de pesquisa. Interessado: Arinaldo Pereira da Silva. O Prof. Dr. Arinaldo
Pereira da Silva fez uma contextualização sobre o projeto de pesquisa, aprovado no NDE e colegiado
de Engenharia Florestal, coordenado por ele intitulado “Etnofitopatologia: uma interlocução com os
saberes tradicionais no manejo de fitodoenças”, o qual conta com a colaboração dos docentes internos
Prof. Dr. Cristiano Bento da Silva e Prof.ª Dr.ª Edna Santos de Souza e como colaboradora externa a
Me. Josineide Rodrigues da Costa, com carga horária de 10 h, a ser executado no período de 01/09/2021
a 31/08/2023. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte
do interessado e uma abstenção por problemas de conectividade. 8. Apreciação de nova coordenação
e vice-coordenação para Especialização lato sensu. A Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabello informou
que a oferta da especialização lato sensu em Meio Ambiente, Saúde e Sustentabilidade está prevista
para iniciar no próximo ano. Destacou que estava na coordenação da especialização desde a aprovação
em congregação, porém, como assumiu a coordenação do curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas, solicitou aos integrantes da equipe a saída da coordenação. Acrescentou que o Prof. Dr.
Arinaldo Pereira da Silva manifestou interesse em ficar como coordenador e a Prof.ª Dr.ª Danielly
Brito de Oliveira aceitou a ficar como vice-coordenadora. Informou que, caso seja aprovado nesta
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reunião da congregação, o período será de dois anos, ou seja, 12/08/2021 a 12/08/2023, com carga
horária de 10h. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte
do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva e uma abstenção por problemas de conectividade. 9. Apreciação
de proposta de trabalho de campo. Interessado: Elver Luiz Mayer. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer
contextualizou seu pedido de realização de atividade de campo, o qual teve parecer favorável aprovado
no colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, relacionado ao seu projeto de pesquisa
“Contribuições ao estudo dos mamíferos do final do Quaternário aplicando métodos arqueológicos de
escavação”, que consiste em realizar atividade de escavação e prospecção paleontológica, juntamente
com alguns discentes do Instituto, em uma caverna no estado de Minas Gerais, no período de
20/08/2021 a 07/09/2021 . Destacou que todos os membros da equipe tomaram as vacinas contra
Covid-19, e que as medidas de segurança serão observadas. Abriu-se para votação e aprovou-se por
dez votos favoráveis e uma abstenção por parte do interessado. 10. Apreciação de pedido de missão
cientifica. Interessado: Elver Luiz Mayer. O Prof. Dr. Elver Luiz Mayer, destacou que o pedido de
missão cientifica, aprovado no colegiado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, será para
coordenar as atividades de campo aprovadas no ponto anterior, no período de 20/08/2021 a 07/09/2021,
contando com período de deslocamento. Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis,
uma abstenção por parte do interessado e uma abstenção por problemas de conectividade. 11. Pedido
de aproveitamento para vaga de docente. A Prof. Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga informou que o
curso recebeu um e-mail com um pedido de aproveitamento de vaga para o curso de Engenharia
Florestal, por parte de Anelena Lima de Carvalho, aprovada em concurso público realizado pela Ufpa
para área de Manejo Florestal e suas Geotecnologias. Com isso, o curso realizou consulta à PROGEP
quanto à realização de aproveitamento de candidatos e que a resposta foi de que que não é comum a
Universidade deferir pedidos de aproveitamento de localidades distintas, devido à decisão do TCU
conforme o recorte “1 - Decisão nº 4623/2015 TCU – Plenário. Destacou que o curso avaliou e optou
pelo não aproveitamento pelo fato de recentemente ter tomado posse um candidato aprovado em
concurso da área de Geotecnologias, por haver concurso em andamento para a vaga de Manejo
Florestal, e por haver candidatos aprovados em concurso vigente objeto do edital nº 129/2018, com o
perfil da interessada. A Prof. Dr.ª Ananza Mara Rabello questionou se haveria a necessidade de apreciar
o aproveitamento em congregação, considerando que não tem vaga disponível. A presidente informou
que se faz necessário deixar registrado nas duas instâncias, ou seja, colegiado do curso e Congregação.
A Prof. Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga informou que há uma vaga, mas, que o NDE do curso ainda
não fez a previsão de destinação. Após as considerações abriu-se para votação e o pedido foi indeferido
por dez votos favoráveis e uma abstenção por problemas de conectividade. 12. Docência voluntária
para o curso de Engenharia Florestal. A Prof. Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga apresentou a
resolução nº 679/2019 da UFPA que institui o Programa de Prestação de Trabalho Voluntário.
Justificou que o curso avaliou e aprovou, no colegiado e NDE, a necessidade de contar com docentes
voluntários para o semestre de 2021.2, por ter uma quantidade reduzida de docentes e uma quantidade
elevada de disciplinas. Em sequência, informou a relação de disciplinas e candidatas definidas pelo
curso, a saber: 1) Disciplina: Fisiologia Vegetal. Docente voluntária: Any Caroline Pinto Rodrigues.
Engenheira Florestal, com doutorado em Ciências Florestais; 2) Disciplina: Morfologia e Anatomia
Vegetal. Docente voluntária: Josineide Rodrigues da Costa, graduada em Ciências Biológicas e mestra
em Biotecnologia Vegetal; e 3) Disciplina: Hidráulica Aplicada a Irrigação. Docente voluntária:
Débora Luciane Pires Costa, Engenheira Agrônoma, com doutorado em Agronomia. Destacou que as
docentes voluntárias têm que apresentar uma proposta de trabalho, mas que o curso ainda não solicitou
às candidatas para não gerar uma expectativa, já que dependia da aprovação do colegiado. Após as
considerações e esclarecimentos, abriu-se para votação e aprovou-se por oito votos favoráveis, duas
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abstenções por parte dos representantes da categoria dos técnicos-administrativos e uma abstenção por
parte do Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva. Após a votação, a Profa. Dr.ª Ananza Mara Rabello
precisou se retirar da reunião por problemas pessoais. O secretário administrativo, Luiz Junior Leite
Carvalho, apresentou a pedido do representante discente Wenceslau Costa Neto, a justificativa de
ausência dele na reunião, bem como da sua suplente Sara Layana Silva Maciel, por estarem em
atividades de aula.13. Apreciação de representações do curso de Engenharia Florestal. A
presidente lembrou que as representações referentes à congregação já foram apreciadas via ad
referendum no início da reunião. A Prof.ª Dr.ª Josiane Silva Costa Bruzinga lembrou que recentemente
assumiu a coordenação do curso de Engenharia Florestal e que, por isso, vai abrir mão da coordenação
do Laboratório de Informática e do Grupo de Trabalho de Atividades de Ensino da Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará -Unifesspa. A presidente sugeriu abrir período de inscrição a qual
poderá ser apreciada via ad referendum no caso de recebimento de apenas uma manifestação de
interesse para cada vaga. Definiu-se a abertura, via e-mail do instituto, de período inscrição de
12/08/2021 a 19/08/2021 para as duas vagas. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos
favoráveis e uma abstenção por parte da Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabelo que precisou se retirar da
reunião por problemas pessoais. 14. Indicação de nova coordenação de TCC do curso de LetrasLíngua Portuguesa. O Prof. Dr. Carlos Augusto Carneiro Costa lembrou que recentemente a Prof.
Dr.ª Luciana de Barros Ataide solicitou o desligamento da coordenação de TCC do curso de Letras.
Informou que o Prof. Dr. Jorge Henrique da Silva Romero manifestou interesse, via e-mail, em assumir
a referida função. A presidente informou que o período será de 12/08/2021 a 12/08/2022, com carga
horária de 10 horas. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por
parte da Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabelo que precisou se retirar da reunião por problemas pessoais. 15.
Indicação de nova representação titular e suplente, do curso de Letras junto à Congregação. A
presidente lembrou que esse ponto já foi contemplado anteriormente, nesta reunião, com a aprovação
da portaria ad referendum nº 086/2021. 16. Apreciação de parecer sobre Relatório Final de Projeto
de Pesquisa. O Prof. Me. Edson de Freitas Gomes fez uma contextualização geral sobre o projeto de
pesquisa “Proposta de Valorização da Língua Mêbêngôkre”, o qual deveria ser executado em dois anos,
mas devido alguns entraves, optou por encerrar o projeto no primeiro ano. Acrescentou que o seu
relatório obteve parecer favorável pela comissão do curso de Letras, os quais foram aprovados pelo
colegiado do curso. Abriu-se para votação e aprovou-se por dez votos favoráveis e uma abstenção por
parte da Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabelo que precisou se retirar da reunião por problemas pessoais. 17.
Homologação da avaliação de progressão por desempenho acadêmico do Prof. Dr. Arinaldo
Pereira da Silva. A presidente apresentou o parecer da comissão avaliadora, composta por ela, na
qualidade de presidente, e pelos professores Carlos Augusto Carneiro Costa e Nayara da Silva
Camargo. Destacou que a referida comissão fez a conferência da documentação e atribuiu ao docente
a nota de 533,87(quinhentos e trinta e três e oitenta e sete) pontos, com parecer favorável à progressão.
Abriu-se para votação e aprovou-se por nove votos favoráveis, uma abstenção por parte do interessado,
Prof. Dr. Arinaldo Pereira da Silva e uma abstenção por parte da Prof.ª Dr.ª Ananza Mara Rabelo que
precisou se retirar da reunião por problemas pessoais Não havendo nada mais a tratar, a Presidente da
reunião agradeceu o comparecimento de todos os congregados e dos ouvintes, e, às onze horas e vinte
e seis minutos, deu por encerrada a sessão, da qual para constar, foi lavrada a presente Ata, que após
aprovada, vai assinada eletronicamente pela Presidente da reunião e demais congregados presentes.
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229 Arinaldo Pereira da Silva____________________________________________________________
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CARLOS AUGUSTO CARNEIRO COSTA

(Assinado digitalmente em 23/08/2021 14:58 )
EDSON DE FREITAS GOMES

COORDENADOR DE CURSO DE GRADUACAO
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PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
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ELAINE FERREIRA DIAS
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ANANZA MARA RABELLO
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LUIZ JUNIOR LEITE CARVALHO
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ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
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ARINALDO PEREIRA DA SILVA
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