ATA DA 50' REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO UNIVERSITARIO (CONSUNI)
DA UN! VERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
i Aos vinte e cinco minutos do dia vinte e trés de abril de dois mil e nove, no Auditório da
2 Reitoria, Bloco IV da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas, o MagnIfico
3 Reitor e Presidente deste Conselho, Professor Alan Barbiero, dá inIcio a qüinquagésima reuniâo
4 ordinária do Consuni, fazendo a leitura da convocaçäo e respectiva pauta, que, após alteracOes, é
5 aprovada por unanimidade e obedece a seguinte ordem: Item 1) Leitura e votacão da ata da 47'
6 reunião ordinária do Consuni; Item 2) Informes; Item 3) Processo n° 23.101.001.020/2009-10 7 SancOes disciplinares no âmbito da UFT; Item 4) Processo n° 23.101.001.273/2009-85 8 Discussão sobre a proposta do MEC para novo processo seletivo das IFES a partir da
9 reestruturação do Enem; Item 5) Processo n° 23.0101.001.010/2009-76 - Recurso a Resolucão
10 do Consepe n° 17/2008, que trata do regime de trabalho do pessoal de magistério superior no
ii âmbito da UFT; Item 6) Processo n° 23.101.002.745/2008-36 - Discussão acerca da metodologia
12 a ser adotada nas discussOes da Estatuinte; Item 7) Processo n° 23.101.001.643/2009-84 13 Programa de AcOes Articuladas de Formacão de Professores em exercicio na Rede Püblica
14 (PARFOR); Item 8) Esclarecimentos sobre aplicacão do Programa de Incentivo a Gestão (PIG);
15 Item 9) Processo n° 23.101.001.002/2009-20 - Eleicao para o cargo de Diretor do Campus de
16 Arraias; Item 10) Processo n° 23.101.001.004/2009-19 - Alteracão no Regimento do Conselho
17 Diretor do Campus de Tocantinópolis; Item 11) Processo n° 23.101.000.976/2009-96 - Recurso
18 da Professora Berenice Feitosa da Costa Aires contra decisão do Consepe; Item 12) Remocao do
19 Professor Bernardo Palhares Campolina Diniz (Campus de Palmas) do Curso de Ciência
20 Contábeis para o de Ciências Econômicas; Item 13) Questionamento quanto a cornposicão do
21 Conselho Diretor do Campus de Miracema; Item 14) Outros assuntos. Segundo o Livro de
22 Presencas o Conselheiro Willy Rosário da Silva não se encontra na reuniäo e nAo enviou
23 justificativa. A Conseiheira Ana Lucia Medeiros, de férias, não se encontra presente, tendo
24 encaminhado como representante o Administrador Raimundo Nonato Noronha Alves. Ainda
25 segundo o Livro de Presencas, todos os demais conselheiros encontrarn-se na reunião. Tern
26 inIcio a apreciação da pauta. Item 1) Leitura da ata da 47' reunião ordinária do Consuni que, após
27 alteracOes, e aprovada em votacão que apresentou urna abstencão. Item 2) Informes - 0
28 Magnifico Reitor e o Vice-Reitor, Conseiheiro José Expedito Cavalcante, dâo inforrnaçOes sobre
29 a forrnacao de bancas, destacando-se: as bancas são formadas por professores que se candidatam
30 para tanto, sendo que a Copese apenas recoihe os nornes indicados pelos Colegiados; a forrnação
31 das bancas nâo e divulgada no site da UFT porque existe a preocupacão de nAo expor
32 previamente seus integrantes a nenhum tipo de gestão, preocupacão esta confirrnada pelo
33 Conselheiro Albano Salustiano, que informa existir documento formal estabelecendo que a
34 formação das bancas não pode ser divulgada previarnente. 0 MagnIfico Reitor, por questão de
35 tempo, solicita a presenca da Professora Maria Dilma de Lima, presidente da Copese, a tarde,
36 para prestar maiores esciarecimentos sobre o tema. Quanto ao fato de certos cursos nâo terem
37 tido candidatos no ültimo concurso, o MagnIfico Reitor esciarece que alguns colegiados,
38 contrariando a orientacão da Instituicao para abrir vaga corn titulacão minima para mestres,
39 exigem a de doutor, razão pela qual nem sempre essas vagas são preenchidas, pois nem sernpre
40 ha profissionais corn essa titulação a disposição. Corn relacão a problernas ocorrendo corn
41 processos contendo pedido de mudanca de carga horária, é informado que frequenternente os
42 mesmos estão chegando mal instruIdos, razão pela qual é solicitado que esses docurnentos não
43 sejam encarninhados diretarnente a Reitoria, corno vern ocorrendo, mas, que sejarn analisados
44 previarnente pelo Colegiado, pelo Conseiho Diretor e sornente depois encaminhados a SOCS,
45 que solicitará o "de acordo" da Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão. Item 3) SancOes
46 Disciplinares no âmbito da UFT - Conselheiro Eliseu Riscarolli explica alteraçOes que foram
47 efetuadas por conta das sugestöes do advogado Luciano Carlos Ferreira, professor de direito da
48 UFT, no sentido de que, para o caso da aplicacão de rito sumário não seria necessária a
49 elaboraçâo de resolucoes especificas, para os docentes/técnicos administrativos e discentes. 0
50 Conselheiro faz a leitura do parecer acatando essas sugestOes e lembra que não haverá uma
na
51 comissão permanente para analisar cada caso que surgir, devendo ser ernitida uma
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especIfica para o mesmo. São efetuados vários questionamentos sobre situaçöes que não estariam
53 contempladas no documento em questão, destacando-se a obrigatoriedade de se exercer controle
54 da freqUência dos professores, as vezes constrangedora para os responsáveis por essa atividade.
55 Conseiheiro Márcio Galdino assinala a existência de incongruências no texto da normativa do
56 Consuni n° 12/2006 que trata desse assunto, ao que o MagnIfico Reitor sugere que esse assunto
57 seja objeto de discussão deste Conseiho, através de pauta previamente agendada, para, se for o
58 caso, proceder-se a adequacOes no docurnento em questão. Em votacão, esse Anteprojeto, corn
59 indicação de elaboracao de parecer da Procuradoria Geral, é aprovado em votacão que
60 apresentou uma abstenção. Item 4) Discussão sobre a proposta do MEC para novo processo
61 seletivo das IFES a partir da reestruturacão do Enern - 0 MagnIfico Reitor pergunta se todos
62 receberam os documentos encaminhados, contendo inforrnacOes a respeito dessa proposta, ao
63 que os conselheiros respondem afirmativamente. A seguir, esciarecendo que hoje esse assunto
64 não será votado, mas apenas discutido, faz uma explanação da proposta em questão,
65 esclarecendo que a adesão a mesma é voluntária. Acha salutar, porém, debater-se esse assunto,
66 que, do ponto de vista conceitual parece ser interessante, restando verificar se o operacional
67 poderia ser aplicado; não uma adesão completa ao sistema em questAo, mas, nern tampouco uma
68 recusa em se proceder a uma experiéncia com o mesmo. Vários conseiheiros se manifestam a
69 esse respeito. Conseiheiro Aurélio Picanco cornunica que o Conseiho Diretor do Campus de
70 Palmas discutiu essa proposta e aprovou a participacão da UFT na mesma corn o percentual de
71 20% das vagas para todos os cursos. Entre as falas, destaca-se a preocupacão para corn a situacão
72 desleal que seria o estudante do Tocantins concorrer corn o de outras regiOes, teoricamente
73 meihor preparado. 0 MagnIfico Reitor, lembrando que isso já ocorre na UFT corn os
74 vestibulares de certos cursos, ressalta que, caso se aprove urna experiência corn esse sistema, ao
75 final do perlodo ela será objeto de análise que indicará sua continuidade ou não. Ao final, o
76 MagnIfico Reitor solicita debate sobre esse assunto nos campi. Item 5) Recurso a Resolucao do
77 Consepe n° 17/2008, que trata do Regime de Trabaiho do pessoal de magistério superior no
78 ârnbito da UFT - Conselheiro Rafael José de Oliveira esciarece que esse processo foi montado a
79 pedido de professores, que, enquanto no cargo de Diretores, não possuem sua situação abordada
80 na resolução em questão. Esse assunto recebe vários questionamentos. As I 2h40 faz-se intervalo
81 para almoco e as 14h50 tern reinIcio a reunião, corn o Conseiheiro José Expedito na presidência
82 do Conseiho. Após a leitura do oficio pedindo esse recurso, vários conseiheiros se manifestam
83 questionando seu conteüdo. Ao final, tendo em vista que esse pedido não foi discutido pelo
84 Consepe, delibera-se, por unanimidade, que o mesmo seja retirado da pauta. Item 6) Discussão
85 acerca da rnetodologia a ser adotada nas discussöes da Estatuinte - 0 conselheiro José Expedito
86 comunica que não recebeu nenhuma manifestacão das entidades representativas de classe sobre a
87 aplicacão ou não da paridade na cornposicão da Comissão da Estatuinte, conforme deliberado em
88 reunião passada. Acrescenta que nao se pode esperar mais por essas contribuicOes. Conseiheiro
89 Fábio Duarte comunica que a Sesduft elaborou uma minuta corn alteraçOes propostas, mas que
90 conseguiu distribuir aos professores sornente hoje. Conseiheiro José Expedito atenta para o fato
91 de que esse documento deveria ter sido encaminhado a SOCS, para que constasse da pauta, e,
92 assim, todos os conselheiros tornariarn conhecimento do mesmo antecipadamente, ao que o
93 Conselheiro Fábio alega que o atraso foi motivado por uma análise jurIdica, que se resolveu
94 proceder. Delibera-se, em votacão que apresentou duas abstencoes, que não se analise essa
95 proposta hoje, devendo as alteracOes constantes na mesma serem inseridas na minuta da proposta
96 original já aprovada neste Conseiho e, após, ser novamente apresentada neste Conselho. Item 7)
97 PARFOR - Conseiheira Isabel Cristina Auler apresenta, com a ajuda do datashow, esse
98 Programa que é oferecido a UFT pelo MEC e que prevê acOes articuladas no Estado que visam a
99 forrnacão de professores em exercIcio na Rede Püblica de Ensino. Conselheiro José Expedito
100 ressalta que a UFT pode ou não aceitar participar desse Programa, corno ocorreu corn o Reuni,
101 que, no final, demonstrou ser especialrnente benéfico a Instituicao. Em votacão, a adesão da UFT
102 a esse programa é aprovada, contando com urna abstencao. Delibera-se que seja definido urn
103 calendário para arnplas discussOes sobre esse assunto em cada Campus. A seguir, conforme
104 solicitado pela rnanhä, professora Maria Dilrna explicita os procedirnentos encarnin,Jajps
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anteriormente pela Copese, apresentando o processo para formacao das bancas, vaores a serern
processados por banca/candidatos e respectivo cronograma de trabaiho a ser observado.
107 Esclarece, também, aspectos da nova prova prática inserida no concurso discutido. Conseiheiro
108 Fábio comenta que tern sentido, por parte dos professores de outros campi, o anseio de se
109 descentralizar a realizacão dos concursos, ao que o Conseiheiro José Expedito esciarece que a
110 Instituicão não possui, ainda, estrutura e garantia de seguranca para promover os concursos
111 tarnbém em outros campi, mas opina que esse projeto poderá ser executado assim que possIvel.
112 Item 8) Esciarecimentos sobre aplicacão do Programa de Incentivo a Gestão (PIG) 113 Conseiheiro Rafael, corn auxIlio de datashow, apresenta a proposta de organograma para cada
114 campus, esciarecendo dtividas e salientando que a mesma deverá ser discutida o mais breve
115 possIvel, pois possui como proposta de data para sua aplicacão maio prOximo. Conseiheiro José
116 Expedito pondera que o campus que aprimorar sua gestão, num segundo momento, poderá
117 propor funcOes diferenciadas de acordo corn sua arrecadacao e que, quando a gestão
118 administrativa da unidade é feita corn sucesso os beneficios conseguidos são revertidos
119 diretamente a mesma. Conseiheiros alegam que nem todos os campi, como os de Aragualna e
120 Gurupi, possuem condicOes de efetuarem açöes que revertam em beneficios a sua arrecadacäo,
121 ao que o Vice-Reitor passa a enumerar exemplos de projetos que os campi poderiam apresentar
122 as prefeituras de suas cidades. Item 9) Eleicao para Diretor do Campus de Arraias - 0
123 Conseiheiro José Francisco da Rocha Neto, autor da solicitacao de elaboracão dessa resolucao,
124 não se encontra mais na reunião, razão pela qual ela não é votada. Item 10) Alteracao no
125 Regimento do Conseiho Diretor do Campus de Tocantinópolis - Conseiheiro Eduardo Lemus 1ê
126 parecer que aprova esse pedido de alteracão e que é aceito por unanirnidade. Mais tarde o
127 conseiheiro faria ressalvas referentes ao artigo 11 do documento em questão que provocam a
128 decisão de adequá-lo e de trazê-lo novamente a este Conseiho. Item 11) Recurso da Professora
129 Berenice Feitosa da Costa Aires contra decisão do Consepe - Conseiheiro Eliseu Riscarolli lé
130 parecer que aprova parcialmente o pedido de recurso em questão. Conseiheira Isabel esciarece
131 que a professora, na realidade, nunca foi liberada, mas esteve flexibilizada pelo próprio
132 colegiado e agora solicita sua regularizacao tendo em vista que professores que constam do PQD
133 não utilizaram sua cota, outros abriram mao e outro se absteve de se pronunciar quando da
134 reunião onde foi decidida sua salda. Conseiheiro Albano Salustiano questiona aspectos desse
135 processo e solicita vistas ao mesmo, razão pela qual 0 documento não é votado. Item U)
136 Remocao do Professor Bernardo Paihares Campolina Diniz (Campus de Palmas) do Curso de
137 Ciéncia Contábeis para o de Ciências Econômicas - Processo não analisado por exiguidade de
138 tempo. Item 13) Questionamento quanto a composicão do Conseiho Diretor do Campus de
139 Miracema - Processo não analisado por exiguidade de tempo. As dezoito horas e trinta minutos
140 Conselheiro José Expedito dá por encerrada a presente reunião, agradecendo o empenho de todos
141 Os conseiheiros presentes. Eu, Eliana de Pinho, secretária dos trabaihos, elaborei a presente ata
142 que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por mim subscrita.
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