ATA DA 17' REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO UNIVERSITARIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
i As dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de maio de dois mil e nove. no Auditório do
2 Bloco III da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas, o MagnItico Reitor e

Presidente deste Conseiho, Professor Alan Barbiero, dá inicio a décima sétima reuniäo
extraordinária do Consuni, fazendo a leitura da convocação e respectiva pauta, que é aprovada por
Item 2) Processo n°
5 unanirnidade e obedece a seguinte ordem: Item 1) Informes;
6 23.101.000.497/2009-70 - Remoçao do Professor Bernardo Paihares Campolina Diniz (Campus
7 de Palmas), do Curso de Ciências Contábeis para o de Ciências Econôrnicas; Item 3) Processo no
8 23.101.001.27-3/2009-85 - Proposta do novo processo seletivo das IFES a partir da reestruturacão
9 do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); Item 4) Processo n o 23.101.001.198/2009-52 10 Concessão do titulo Doutor Honor/s Causa para o sociOlogo e pensador frances Edgar Morin:
ii Item 5) Processo no 23.101.001.199/2009-05 - Concessäo do titulo Doutora Honor/s Caimsa para a
12 lider comunitária Raimunda Gomes da Silva. Segundo o Livro de Presencas, somente o
13 Conselheiro Rennê Pereira da Silva no está presente, rnasjustiflcou. Conselheira Maria Luiza de
14 Freitas Konrad está substituindo o Professor José Francisco da Rocha Neto. na condiçao de
15 Diretora pro lempore do Campus de Arraias. Ainda segundo o Livro de Presenças. todos OS
16 dernais conseiheiros estäo presentes. Tern inicio a apreciacão da pauta. Item 1) Iniormes 17 Conseiheiro Fábio Duarte inforrna que a Sesduft näo chegou a urn consenso sobre a proposta para
18 0 flOVO processo seletivo, porém, conclui que será mais legItimo o Consepe, e não o Consuni.
9 deliberar sobre esse assunto. Cornenta sobre a decisâo de se fazer uma mobiiizacão em resposta a
20 sugestäo do MEC de acabar corn o regime de dedicação exclusiva e de se entrar em greve caso
21 essa proposta seja aprovada em Brasilia. Perguntado sobre a posiço da ANDIFES sobre esse
22 assunto. o MagnIfico Reitor informa que, em reunião havida nessa entidade. o Ministro de
23 Educacao, Fernando Haddad, ouviu dos reitores a preocupaçäo sobre essa proposta do MEC e
24 demonstrou preocupacâo também sobre o terna. 0 Magnifico Reitor, a seguir, informa sobre a
25 realizacão do Serninário Internacional "Crise Civilizacional: Distintos Olhares", que acontecerá
26 no Cuica de 22 a 24 de juiho próxirno, corn retransmissâo para os camp/ via web e, em parcéria
27 corn a Unitins, via satélite para as salas-pO!os. Esciarece que o nürnero de convites é limitado.
28 cabendo a UFT em torno de 130 lugares no Auditório, sendo que está garantida urna cota de
29 vagas para os diretores de campus, coordenadores de curso, Sesduft, Sintad e DCE. Esclarece que
30 as diárias para os diretores de campus e coordenadores de curso seräo custeadas pela Instiluiçio. o
31 mesmo näo ocorrendo corn os dernais participantes, que deverão arcar corn as despesas. Item 2)
32 Remocäo do Professor Bernardo Palhares Campolina Diniz (Cony)us de Palmas), do Curso de
33 Ciências Contábeis para o de Ciências Econômicas - 0 relator. Conseiheiro Eduardo Lemus. lê
34 parecer que aprova a remocão em questão. E sugerido que processos serneihantes. bern iiisiruIdos
35 corno esse, devessem ser aprovados ad referendum do Conselho. Em votacao. o parecer é
36 aprovado por unanirnidade. Item 3) Proposta do novo processo seletivo das IFES a parlir da
37 reestruturacâo do ENEM - 0 Magnifico Reitor faz uma sIntese do debate ocorrido nesta manhä.
38 no Consepe, a respeito dessa proposta e onde decidiu-se pela participacãO da UFT na mesrna. em
39 caráter experimental, corn a continuacäo das discussOes. Acrescenta que naquele Conseiho
40 formou-se urn grupo de estudos corn o intuito de sisternatizar as discussOes sobre esse tema.
41 Sugere que os conselhos diretores constituam tambéni grupos de estudos locais para que suas
42 contribuicOes somern as do grupo do Consepe. 0 Magnifico Reitor detaiha toda a discussâo
43 havida na parte da manhã e que resultou na aprovação da participacão da UFT em vinte e chico
44 por cento do total das vagas a serern oferecidas pela Universidade em 2010, inclusive corn a
45 possibilidade de uso das remanescentes do processo vestibular. Salienta que o processo aprovado
46 não exclui ressalvas e cautela, mas, propicia a experirnentaçâo corn acompanharnento, avaliacâo e
47 deciso, no ano que vem, pela continuaco ou não do sistema. Conselheiro Fábio Duarte insiste
48 na afirmaçao de que essa discussäo é de competéncia do Consepe e nào do Consuni. Entre outras
49 observacOes o professor destaca que, corn esse rnétodo, o ponto de corte será altissimo, não mais
50 ao nivel usual do Estado, mas ao do nacional e charna a atencâO para a deliberacao do Consepe d
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"não adesäo, rnas experirnentaçâo", que, no seu entender, no corresponde a realidade, pois a
Instituicão está aderindo, sim, ao processo em questão. 0 MagnIfico Reitor esc!arece que, a
53 respeito das competéncias dos Conselhos, o Estatuto do Consepe deixa claro que assuntos que
54 envolvern o vestibular dizem respeito a esse Conseiho. Mas, salienta que o que se está decidindo
ss no e nenhuma a!teração no vestibular, mas sirn a participaçäo em urn novo processo seletivo.
56 Conselbeiro Felipe Fernandes Albuquerque reitera a posicão da categoria estudantil, de total
57 intransigência frente a qua!quer outra forma de ingresso que nao a do vestibular. Ao final do
58 debate, onde vários conse!heiros expOem sua concordância corn a experiência proposta, outros sua
59 desconfiança frente a mesma e o Conseiheiro Fábio Duarte alegando que a Sesdufi näo debateu
60 esse assunto profundarnente, razão pela qual se absteve de opinar, o MagnIfico Reitor co!oca em
61 votaço se a Universidade deve ou não participar da proposta do MEC. Dezesseis conselheiros
62 votarn favorave!mente a experiéncia, corn o Conse!heiro Albano solicitando que deseja ver seu
63 voto expilcito na presente ata. Conseiheiro Fábio expressa o 6mco voto contrário a experiéncia e.
64 tambérn, solicita a explicitaçäo do mesmo. A seguir, é colocado ern votacão o perceiitual a ser
65 adotado pe!a UFT na experiéncia, corn o MagnIfico Reitor perguntando Se o Indice de vinte e
66 cinco por cento, aprovado pe!o Consepe, no seria urna boa sugestão. E indicado, também. o
67 percentual de vinte por cento. Em votação, dezesseis conseiheiros votarn nos vinte e cinco por
68 cento, urn conseiheiro vota nos vinte por cento e trés se abstérn de votar. 0 Magnifico Reitor
69 lembra que essa decisão do Conseiho deverá provocar a!teraçöes no Estatuto da Universidade.
70 Após esciarecimentos, em votaçAo, a alteraçAo do Estatuto da UFT, corn o acréscirno das palavras
71"... outras formas de ingresso desde que aprovadas por seus conseihos superiores", recebe
72 dezesseis votos favoráveis, dois contrários e duas abstencOes. Item 4) Concessào do tItulo Doutor
73 Honoris Causa para o soció!ogo e pensador frances Edgar Morin - 0 MagnIfico Reitor, autor e
74 relator da proposta de concessão desse tItulo, faz uma sIntese do currIculo do candidato ao
75 mesmo. ressaltando suas qualidades intelectuais e a importância da UFT ter seu iiome ligado a urn
76 dos rnaiores pensadores vivos deste século. Em votacão, dezesseis conseiheiros votarn a favor da
77 concessäo do tItulo e urn se abstém de votar. Item 5) Concessão do tItulo Doutora Honor/s Causa
78 para a lIder comunitária Rairnunda Gornes da Silva - 0 MagnIfico Reitor, relator deste processo.
79 faz urna sIntese da vida da candidata ao tItulo em questho, salientando sua luta em pro! de
80 problernas de comunidades carentes, destacando-se as rnulheres quebradeiras de coco, na regiâo
81 do Bico do Papagaio. Conseiheiro Fábio lembra que a idéia desse tItulo partiu do Professor .José
82 Larnadrid, cujo Colegiado de Pedagogia acatoü a sugestäo por unanimidade. Outros conseiheiros
83 manifestarn-se favoráveis a indicacAo em questäo, que, em votação, e aceita por unanimidade.
84 Nada mais a ser tratado, as doze horas e dez minutos o MagnIfico Reitor dá por encerrada a
85 presente reunião. agradecendo a presença e o empenho de todos os conseiheiros. ELI, Eliana de
86 Pinho, secretária dos trabalhos, elaborei a presente ata que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e
87 por mirn subscrita.
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