ATA DA 53 a REUN!AO ORDINARIA DO CONSELHO UNIVERSITARLO (CONSUTNI)
DA UN! VERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS

As oito horas e cinquenta minutos do dia vinte e seis de agosto de dois mil e nove, no Auditório
do Bloco IV da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas, o MagnIfico Reitor e
3 Presidente deste Conseiho, Professor Alan Barbiero, dã inIcio a quinquagésima terceira reunião
4 ordinária do Consuni, fazendo a leitura da convocação e respectiva pauta, que é aprovada por
5 unanirnidade após as seguintes alteraçoes: retirada do processo referente ao Estatuto da Fapto 6 porque o mesmo não foi encaminhado em tempo hábil aos conseiheiros - e dos processos
7 referentes ao afastamento da Servidora Doracy Dias de Carvaiho e do pedido de reconsideraçao
8 de decisão acerca do afastamento da Professora Berenice da Costa Aires, porque receberarn
9 pedido de vistas por parte do Conseiheiro Albano Salustiano Pereira, que no está presente por
io motivo de falecimento na famIlia. A pauta passa a obedecer a seguinte ordem: item 1) Votaçâo
Ii das atas das 48', 49', 50' e 51' reuniOes ordinárias e das 16' e 17' reuniOes extraordinárias do
12 Consuni; Item 2) Informes; Item 3) Processo n° 23.101.001.658/2009-42 - Estrutura
3 organizacional administrativa dos canipi da Universidade Federal do Tocantins; Item 4) Processo
14 n° 23.101.001.965/2009-23 - Pedido de afastarnento para qualificaçao da Servidora Luciana de
15 Oliveira Almeida; Item 5) Processo n° 23.101.001.686/2009-60 - Pedido de rernoçâo do Professor
16 Joel Carlos Zuzowski Jr., do Curso de Ciências Biologicas (Campus de Porto Nacional) para o de
17 Engenharia Ambiental (Campus de Palmas); Item 6) Processo n° 23.101.002.131/2009-35 18 Questionarnentos a Resoluçao do Consepe n° 17/2008, referente ao Regime de Trabaiho do
19 Pessoal Docente da UFT; Item 7) Outros assuntos. Segundo o Livro de Presenças, o Conseiheiro
20 Albano Salustiano Pereira nao está presente, rnas, justificou. 0 Conselheiro Renné Pereira dos
21 Santos não está presente e nao encaminhou justificativa. Nos prirneiros momentos desta reunião o
22 Conselheiro Fãbio Duarte está sendo representado pelo Professor Paulo Cleber Teixeira. Ainda
23 segundo o Livro de Presenças, todos os demais conseiheiros encontram-se na reunião. Corn
24 relacäo ao processo, constante na convocação, que traz o pedido, efetuado por Coordenadores de
25 Curso do Campus de Palmas, de alteracao na resolucão que trata das normas referentes ao
26 Prograrna de Incentivo a Gestão (PIG), o MagnIfico Reitor solicita aos Diretores de Campus que
27 esclarecam aos Coordenadores que esse incentivo funciona corn recursos captados por cada
28 Unidade que, desejando concede-lo deve dernonstrar a fonte da receita que cobrirá esta despesa,
29 atentando-se para o fato de que o que os Coordenadores estäo reivindicando so duas
30 remuneracOes para uma mesma funcao. Este processo será encaminhado a Procuradoria Geral na
31 UFT, para ernissão de parecer. Tern injcio a apreciaço da pauta. Item 1) Votacão das atas. corn a
32 48' sendo aprovada, sem nenhuma alteracao, em votação onde consta urna abstencao; o rnesrno
49a 50' e 51a; a 16' extraordinária é aprovada, corn cornplementacOes. em
33 ocorrendo com as
34 votaço onde constam duas abstencOes; a 17' e aprovada, corn alteracOes, em votaçäo onde consta
35 uma abstençAo. Item 2) Informes - 0 MagnIfico Reitor informa, sob urna salva de pairnas. a
36 presenca do novo Diretor do Campus de Arraias recérn-eleito, Conseiheiro Romes Antonio
37 Borges. A seguir, comunica que as reuniOes dos Conseihos estäo sendo filmadas e serâo
38 disponibilizadas na Intranet, em tempo real, dernocratizando, assim. ainda mais. as deliberaçOes
39 ocorridas nos Conselhos. Sobre a proposta orcamentária inicial da UFT para 2010, apresentada ao
40 MEC, informa que a mesma, em proporçäo a do ano passado, recebeu urn aurnento de vinte e
41 cinco por cento. totalizando cento e vinte e cinco milhOes, Indice bern acima do da intlacao.
42 Comenta o belo trabalho de aglutinaçao desempenhado pela Diretoria do Campus de Miracerna,
43 que conseguiu mobilizar toda a comunidade académica para o aniversário da cidade, ocasião.
44 inclusive, onde se noticiou que o Senador João Ribeiro deverá ser o relator para a Comissão de
45 Orcarnento na area da Ciéncia e Tecnologia, fato este auspicioso para o Estado do Tocantins.
46 Respondendo ao Conseiheiro Felipe Albuquerque, esciarece que ate o momento nenhum recurso
47 da Universidade foi contingenciado pelo Governo Federal. A seguir, Conselheiro Wily Rosário da
48 Silva parabeniza a Instituição por ter indicado o Técnico Administrativo José Pereira Guirnaräes
49 Neto para ocupar a direcao da Pró-Reitoria de Administraçao e Finanças, quebrando, a seu ver.
50 um paradigma na organização da Universidade. A seguir. a Analista de Tecnologia da lnformaçao
51 Welida Cordeiro de Freitas faz o lançamento, oficial, da intranet, instrumento que integrará todos
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sisternas existentes na Instituicäo, para uso do servidor, sendo vedado ao p6b1ico externo.
53 Esciarece que o born andamento desse instrumento dependerá da colaboracao de todos Os
54 servidores, que deverão adicionar inforrnacOes de seus respectivos setores, alimentando, assim, 0
55 sistema. 0 MagnIfico Reitor informa que foi aprovada resoluçâo do Consepe que apresenta o
56 Processo Seletivo do Vestibular da UFT em regime semestral. 0 Vice-Reitor, Conseiheiro José
57 Expedito Cavalcante, faz a leitura de portaria da Reitoria norneando os integrantes da Comissão
58 Central que sisternatizará os trabalhos que cornpOern o processo da Estatuinte. Respondendo a
59 perguntas, informa que as Comissöes Setoriais seräo indicadas pelos representantes de classes e
60 homologadas pelos respectivos Conseihos Diretores de Campus. Conseiheiro Aurélio Picanco, em
61 nome do Campus de Palmas, agradece o empenho da Professora Ana Lucia Medeiros frente a Pro62 Reitoria de Administracao e Financas e parabeniza o novo Pró-Reitor da Proad, Conseiheiro José
63 Guimaräes. Questiona sobre a possibilidade de se aumentar a verba para a compra de
64 equipamentos de informática para o Curso de Ciéncia da Cornputacao, ao que o MagnIfico Reitor
65 esclarece que a Proap está elaborando estudos a respeito tendo em vista que o respectivo recurso.
66 quando solicitado, ja se encontrava carirnbado. Conseiheiro Fábio Duarte solicita informaçOes
67 sobre problemas ocorridos corn o sisterna de informática, que deixou a Instituição por dois dias
68 scm cornunicacão e detaihes sobre o piano de sañde que está sendo estudado e será oferecido aos
69 servidores, ao que o MagnIfico Reitor esclarece o ocorrido corn a migracão de c-mails antigos
70 para o novo servidor ginail e, sobre o convênio medico, informa que após sanar duvidas existentes
71 atualrnente sobre opiano em questão, o mesmo será encarninhado, juntamente corn parecer da
72 Procuradoria Geral, aos professores. Item 3) Estrutura organizacional administrativa dos campi da
73 Universidade Federal do Tocantins - Relator: Conselheiro Aurélio Picanco, que
dá
74 esclarecirnentos sobre o anteprojeto em questAo. A seguir, principais cornentários efetuados sobre
75 esse docurnento: todos aprovam a idéia desse anteprojeto, porérn, a rnaioria opina que poderia ter
76 participado rnais de sua elaboracao, dado que alguns aspectos do documento não se aplicam as
77 especificidades de cada campus; pensar urna estrutura ilinica e não urna inerente a cada campus;
78 especificar de onde sairão os recursos que arcarão corn as PIGs; urn campus que possui
79 arrecadação major terá condicOes de pagar PIGs maiores; questiona-se por que não existe o
80 organograma da Reitoria; esciarece-se que não se pode criar urna funcão quando a rnesrna nAo
81 consta do organograma; flea claro que, caso se opte definitivamente pelo Enem enquanto forma
82 de acesso a Instituicão, esse incentivo pode acabar no inicio do prOximo ano. Em votaçäo. o texto
83 da Resolucão é aprovado em votação onde consta urn voto contrário. A seguir, são lidas todas as
84 funcoes constantes no anexo do Anteprojeto em questão, procedendo-se a alteracOes nos nomes
85 das mesmas quando necessárias. Ao final, todos, corn excecão de urn conseiheiro que se absteve
86 de votar, concordarn corn a aplicação dessa estrutura em cada campus. 0 MagnIfico Reitor solicita
87 ao Conselheiro Rafael de Oliveira efetuar nos anexos as aiteracOes sugeridas. sendo que os
88 servidores que serão contempiados corn as bolsas apresentern projeto e relatOrio no final da
89 validade das mesmas, corn esse processo vigorando a partir da ediçao da respectiva portaria. Corn
90 a salda do MagnIfico Reitor, Conseiheiro José Expedito assume a presidéncia do Conseiho. Item
91 4) Pedido de afastarnento para qualificacao da Servidora Luciana de Oliveira Almeida - Relator:
92 Conseiheiro Eiiseu Riscarolli. Parecer: indefere o pedido em questão. Conselbeiros Daniel Aguiar
93 e Wily insistem na aprovação desse pedido, alegando que a técnica Luciana deveria receber a
94 rnesma atencão dada neste Conseiho a docentes e a técnicos afastados que não tinham, inclusive.
95 cumprido o estágio probatório, ao que o Conselheiro Eliseu esciarece que a requerente deu
96 entrada corn seu pedido após a ernissäo da nova redacao do artigo 96-A da Lei 8.112, o que não a
97 capacita a proceder ao pedido por cia efetuado, lembrando que a resoluçao do Consuni n°
98 18/2008, que, segundo o Conselheiro, precisa ser revista, não é maior do que a lei 8.112. Lembra
99 que Os PQDs dos cursos tambérn necessitam ser readequados em virtude da nova redaçäo do
100 artigo em questão. Votação do parecer: aprovado, corn seis votos a favor, quatro contrários e seis
101 abstençOes. Item 5) Pedido de rernoção do Professor Joel Carlos Zuzowski Jr.. do Curso de
102 Ciências Biológicas (Campus de Porto Nacional) para o de Engenharia Ambiental (Campus de
103 Palmas) - Relator: Conseiheiro Eliseu Riscarolli. Parecer: defere o pedido em questão. Votação
04 do parecer: aprovado, corn doze votos favoráveis, dois contrários e duas abstençOes. Item 6)
105 Questionamentos a Resoiuçao do Consepe n° 17/2008, referente ao Regime de Trabaih
52 Os

Pessoal Docente da UFT - Conseiheiro José Expedito pondera que esta questâo deveria ser
107 analisada pelo Consepe, instância que aprovou a Resolucäo em questào. Conseiheiro Fábio Duarte
108 concorda, mas esciarece que, o que o oficio da Sesduft, que originou o processo em questão,
109 solicita ao Consuni é apenas o efeito suspensivo desse documento ate discussäo do mesmo no
110 próximo Consepe, devido a equIvocos que, segundo o Conseiheiro, constam da Resolução em
III questo. Em votação, o pleno aprova o efeito suspensivo dessa Resolução ate o próximo Consepe
112 em votaçäo onde constam duas abstencOes. Item 7) Outros assuntos - Conseiheiro Pedro
113 Albeirice esciarece problemas surgidos quando da inscricäo de candidatos a bolsa-permanência,
114 garantindo que todas as fichas estäo sendo checadas individualmente, sendo que as näo
115 contempladas serão comunicadas oficialmente. Nada mais havendo a ser tratado, as treze horas o
116 Conseiheiro José Expedito Cavalcante dá por encerrada a presente reuniâo, agradecendo a
117 presenca e o empenho de todos os conseiheiros. Eu, Eliana de Pinho, secretária dos trabaihos.
118 elaborei a presente ata que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por mini subscrita.
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