ATA DA 68 a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO UN! VERSITARIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia quatro de maio de dois mil e onze, no Auditório
da Reitoria, Bloco IV, Campus de Palmas, o MagnIfico Reitor, Professor Alan Barbiero, dá infcio a
3 sexagésima oitava reunião ordinária do Consuni, fazendo a leitura da convocação e respectiva
4 pauta, que e aprovada por unanimidade após o pedido de retirada da pauta do processo referente a
5 Alteracäo na Resoluçäo do Consuni n° 12/2010, que dispOe sobre as normas Para o funcionamento
6 do Programa Bolsa Permanência e passa a obedecer a seguinte ordem: Item 1) Votaço da ata da
7 67 reunião ordinária do Consuni; Item 2) Informes; Item 3) Relatório de Prestaçào de Contas da
8 Fapto - ExercIcio 2010 (Proc. n° 23101,001297/2011-59); Item 4) Manifestacào do Conseiho
9 Universitário quanto a concordância com o registró de recredenciamento da FAPTO
10 Fundacâo de Apoio da UFT (Proc. no 23101.001318/2011-36); Item 5) Referendar a alteracao naT
11 Resolucao do Consuni n.° 18/2010, que dispöe sobre o Calendário Acadêmico 2011 da UFT (Proc.
12 n.° 23101.002586/2010-94); Item 6) Referendar a Resolucào do Consuni n.° 08/2011, que dispOe
13 sobre a eleicao Para o cargo de Coordenador dos novos Cursos de Graduacao organizados por area,
14 da UFT, mandato 2011-2013 (Proc. n° 23101.001664/2011-14); Item 7) Diretrizes Para
15 regularnentacào do Projeto "Minuto UFT' (Proc. n° 23101.001710/2011-85); Item 8) Recurso do
16 Servidor Jefferson da Luz Costa (Campus de Gurupi) acerca do pedido de prorrogacâo do
17 afastamento Para qualificacào (Proc. n° 23101.001155/2009-77); Item 9) Recurso ao Consuni
18 referente ao concurso Para docentes 2010.5, vaga ASS4006, Curso de Medicina Veterinária (Proc.
19 n° 23101.001291/2011-81); Item 10) Outros assuntos. Conforme o Livro de Presencas, Conseiheira
20 Isabel Cristina Auler justificou sua falta; os Conseiheiros Márcio Galdino dos Santos e Nataly de
21 Souza Dias não estão presentes, mas justificaram suas faltas e encaminharam, corno representantes,
22 Etiene Fabbrin Pires e Jaziva Ramos de Jesus, respectivamente. Conselheiro Elson Santos é o
23 representante da categoria dos técnicos administrativos, em substituicâo ao servidor Paulo Roberto
24 Moreira. Ainda de acordo corn o Livro de Presencas, todos os demais Conseiheiros se encontram a
a
25 reunião. Tern inIcio a apreciacão da pauta. Item 1) Votacão da ata da 67 reunião ordinária do
26 Consuni, que, após alteracOes efetuadas, é aprovada por unanimidade. Item 2) Informes - 0
27 MagnIfico Reitor menciona que a consulta eleitoral, relativa aos cargos de Diretores de Campus e
28 Coordenadores de Cursos, transcorreu em ambiente plenamente democrático, transparente e
29 tranquilo. Lembra que, conforme posicào assumida neste Conselho, escolherá, entre os nomes que
30 comporão as listas trIplices a serern apresentadas, os nomes que mais votos receberam das três
31 categorias da comunudade acadêmica, observado o critério da paridade entre as mesmas. Jnforma,
32 tambérn, que, em reunião no MEC, da Andifes com o Ministro da Educacão e o Secretário do
33 Ensino Superior, foi efetuado balanco dos primeiros meses do ano, onde foram discutidas,
34 principalmente, situacOes novas, criadas pelo novo Ministério do Planejamento. Assim é que,
35 devido aos esforcos empreendidos nessa negociacão, se conseguiu os seguintes avanços: a) retorno
36 ao orcamento original, aprovado no Congresso Nacional, referente ao pagamento integral as diárias
37 e passagens, anteriormente cortado em 50% (cinqUenta por cento), continuando, ainda
38 exigência do Governo Federal, e não desta Instituicão, a aprovacão desses gastos pela Reitoria; b)
39 as IFES, ao contrário das outras Instituicoes Federais, continuarão a contar corn autorizacão Para
40 contratar e realizar concursos, corn as posses ocorrendo em 2012, ficando ainda suspensas as
41 locacôes de imóveis e veIculos. Outra situaçAo inusitada, agora enfrentada pela Universidade, é a
42 que diz respeito a contratacäo de professor substituto, que, segundo a nova interpretacão do
43 Ministério do Planejarnento, poderá ser requisitada somente quando urn docente sai Para
44 capacitacão; como mestrado e doutorado, agora, são entendidos corno qualificacão, e não
45 capacitacão, vivencia-se urna situação onde professores tern saIdo Para pos-graduacão sem
46 respectivos pedidos de professores substitutos, que nao são aceitos pelo sisterna, e que tern criado
47 transtornos as atividades acadêmicas da Instituicão. Urna solucão Para este problerna já está sendo
48 estudada pelo MEC. A seguir, respondendo a questionamentos, o MagnIfico Reitor esciarece que
49 banco de professor equivalente, bern corno o dos técnicos adrninistrativos, trata-se de urna unidade
50 orcamentária a disposicão da Universidade, que pode utilizá-la, sern a necessidade de autoização
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do MEC, para a rea1izaco de concurso para provimento de vagas. Porérn, acrescenta, a utilizacão
desse recurso sem critérios mais rIgidos acarretou o limite de uso do mesmo, contribuindo para esta
situacAo o fato deste Conseiho não ter conseguido aprovar, ainda que a revelia desta mesa,
normativa que regulamentasse a mudanca de carga horária dos professores. Finalizando, o
55 MagnIfico Reitor, esciarecendo matéria veiculada no Jornal do Tocantins, dá detaihes sobre os
56 trâmites utilizados pela Universidade para aplicacào de recursos que, por serem liberados nos
57 ültirnos dias do ano, nào fosse a intervencào da Fundacào, seriam devolvidos devido a exiguidade
58 de tempo para seu aproveitarnento em projetos da Instituicao. Informa que recorrerá da decisão.
59 Item 3) Relatório de Prestacào de Contas da Fundacao de Apoio CientIfico e Tecnológico do
60 Tocantins (Fapto) - ExercIcio 2010. Professor Elvio Quirino Pereira, após autorizacão do pleno, faz
61 a apresentacâo, com ajuda de datashow, do RelatOrio Anual de Gestao da Fapto, onde é
62 apresentado o RelatOrio de Atividades que contempla todos os projetos de Pesquisa e Extensäo
63 desenvolvidos pela Fundação, executados por servidores da UFT, na sua maioria corn percentual
64 superior aos 2/3 exigidos pelo Decreto n° 7.423/2010. Os projetos corn equipe executora inferior
65 aos 2/3 e 1/3 de que trata o referido decreto foram devidamente acompanhados de justificativas. 0
66 relatório explicita, ainda, planilha corn detaihamento de todos os ressarcimentos institucionais
67 realizados a UFT por meio de GRU's. Além do Relatório de Atividades, foram apresentadas as
68 Demonstracôes Contábeis acompanhadas de parecer favorável da auditoria independente e
69 aprovacào do Conseiho Fiscal e Superior da Fapto. A seguir, Conseiheiro Aurélio Pessoa Picanço
70 faz a leitura do parecer sobre esse Relatório, onde é sugerida a aprovacão do mesmo tendo em vista
71 sua plena correcào. Em votacAo, o parecer sobre o Relatório da Fapto é aprovado por unanimidade,
72 corn o MagnIfico Reitor agradecendo e parabenizando o apoio da Fundacào junto as acOes da UFT,
73 que tern facilitado, sobremaneira, as atividades de pesquisa, ensino e extensào da Instituicão. Item
74 4) Manifestacao do Conselho Universitário quanto a concordância corn o registro de
75 recredenciarnento da FAPTO corno Fundacão de Apoio da UFT - 0 MagnIfico Reitor esciarece ao
76 pleno que, de acordo corn o novo decreto que regulamenta as relacôes entre as universidades
77 federais e suas respectivas flmdacOes, é necessário submeter esse relacionarnento, arivalrnente, a
78 aprovacão deste Conseiho, visando o recredenciamento da Fapto enquanto fundacão de apoio da
79 UFT. Em votaçâo, o pleno, por unanirnidade, concorda corn esse recredenciamento. Item 5)
80 Referendar a alteracão na Resoluçâo n.° 18/2010, que dispOe sobre o Calendário Acadêrnico 2011
81 da UFT - 0 MagnIfico Reitor esciarece o porquê da aprovaçào desta alteraçAo ad referendum deste
82 Conseiho. Em votacâo, essa alteracào no Calendário Acadêrnico 2011 da UFT é referendada por
83 unanimidade. Item 6) Referendar a Resolução n.° 08/2011 do Consuni, que dispöe sobre a eleicAo
84 para o cargo de Coordenador dos novos Cursos de Graduacäo organizados por area, da UFT,
85 mandato 2011-2013 - 0 MagnIfico Reitor esciarece o porquê deste Anteprojeto de Resoluçào ter
86 sido aprovado ad referendum deste Conselho. Dentre os esciarecirnentos a questionamentos do
87 pleno, destacarn-se os seguintes: a) a eleiçâo para as coordenacOes dos novos cursos organizados
88 por area é facultativa a cada campus; em princIpio, será eleito urn Coordenador para cada curso,
89 todos pertencendo a urn colegiado; b) a Coordenaçào do Curso de Biologia, na modalidade EaD,
90 possui acento no Conselho Diretor e no Consepe como os dernais cursos; rnas, sua especificidade,
91 representada pelo fato de sua Coordenadora ser a representante de todos os cursos EaD da
92 Universidade, requer discussäo mais profunda neste Conseiho; é sugerido que o Conseiheiro
93 Idemar Vizolli seja o proponente dessa discussâo, a ser formalizada por escrito, o que foi acatado,
94 e, no ato, solicitado a SOCS abertura de processo, a fim de que se elabore urna proposta para
95 constar do Estatuto da UFT; c) por enquanto ainda não se tern a disposicäo funçOes gratificadas
96 para os Coordenadores dos oito novos Cursos de Graduacào, mas esta questo está sendo
97 devidarnente estudada pela Reitoria. Ao final, o anteprojeto em questão é referendado por
98 unanirnidade. Item 7) Diretrizes para regularnentacào do Projeto "Minuto UFT' - A responsável
99 pela Diretoria de Comunicacào, Jacqueline Carrara, apresenta a proposta deste projeto de extensào,
100 que tern corno objetivo difundir o conhecimento, produzido pela UFT, em programetes a serern
101 veiculados em emissoras abertas de TV nas cidades onde a Universidade possui campus. Após
102 sugestöes de adequacOes no documento, este projeto é aprovado em votacào onde consta urna
103 abstencâo. Item 8) Recurso do Servidor Jefferson da Luz Costa (Campus de Gurupi) acerca do
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pedido de prorrogação do afastamento para qualificacão - Relator: Conseiheiro Elizeu Riscarolli.
105 Parecer da Cornissão: sugere manter o parecer do comitê, que indeferiu o pedido em questão.
106 Manifestaçoes de Conselheiros são efetuadas a favor do pedido em questão e contrárias, também. E
107 destacado que, na respectiva resolucão, ha espaco para outras leituras, o que insentiva Conselheiros
108 a efetuarern sugestOes no intuito de se atender ao pedido em questão. Ao final, o parecer da
109 ComissAo é aprovado, em votacAo onde constam três votos contrários e duas abstençOes.
110 Conselheiro Idemar Vizolli justifica sua abstencão em votar, que teria a ver corn a falta de clareza
111 quanto ao encarninhamento dado ao processo, após esta deliberacão, e não quanto ao discordar do
112 parecer da Comissão. 0 MagnIfico Reitor, lembrando pedidos semelhantes, também indeferidos
113 por este Conseiho, esclarece que deverão ser esgotadas todas as possibilidades ao requerente 114 corno antecipacão de férias, verificação de mudança de modalidade de afastamento, prover
115 conclusão de urn treinarnento para rnontagern de equipamentos - mas, conclui, prorrogacão de
116 afastarnento, pura e simplesmente, não está prevista na resolucão em questão. Item 9) Recurso ao
117 Consuni, referente ao concurso para docentes 2010.5, vaga ASS4006, Curso de Medicina
118 Veterinária - Relator: Conselheiro Eduardo Andrea Lemus. Parecer da Comissão: sugere
119 indeferimento ao recurso em questão. Votacão do parecer: aprovado por unanimidade. Nada mais
120 havendo a ser tratado, as dezessete horas e trinta minutos, o MagnIfico Reitor dá por encerrada a
121 presente reuniAo, agradecendo a presenca e o empenho de todos os conselheiros. Eu, Eliana de
122 Pinho, secretária dos trabalhos, elaborei a presente ata, que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e
123 por mim subscrita.
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