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OtIADE flDRALDOTO11lNS

ATA DA 94a REUNIAO . ORDINARIA DO cONUM

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos dia dezessete de junho de dois mil e quinze, no
Centro Universitário Integrado de Ciência, Cultura e Arte (CUICA), Campus de Palmas, o
MagnIficoReitor e Presidente deste Conseiho, Professor Márcio Silveira, dá infcio a nonagésirna
quarta reuuião ordinária do Consuni agradecendo a presença de todos, em especial as pessoas
que vieram dos Campus do inferior para assistir esta sessäo. Conforme o livro de presencas os
Conselheiros Aurélio Pessoa Picanço e Arnanda Teixeira estão ausntes, mas justificaram e
encaminharam, como representantes, a Professora Ana Licia de Medeiros e o Acadêmico Felipe
Eduardo Lopes Oliveira, respectivarnente. 0 Conselheiro Edy César dos Passos JUnior está
ausente e não justificou. 0 servidor técnico-adrninistrativo Diogenes Aieiicar Bolwerk está
substituindo o Conseiheiro George Franca dosSantos, por meio da Portariado Reitor n.° 845, de
15 de abril de 2015. Todos os dernais Conseiheiros se encontram presentes a reunio. Em
seguida, o MagnIfico Reitor coloca a pauta desta sessão em discussao. Conseiheiro Vinicius
Pinheiro Marques solicita vistas aos Processos n.° 23101.001551/2015-42, 23101.004158/201420, 23101.000274/2015-51 e 23101.001695/2015-07, considerando que os mesmos não foram
encaminhados aos Conselheiros corn antecedéncia minima, de quarenta e oito horas, conforrne
determina o Regimento e pede a retirada dos Processos n.° 23101.001242/2015-72,
23101.001231/2015-92 e 23101.000955/2015-19 sob o argurnento de que a categoria docente
näo teve tempo hábil paradiscussão destes assuntos nas bases. Alerta para que a Secretaria dos
Orgaos Colegiados Superiores atenda o prazo nilnimo para o envio de documentacào constante
da pauta aos Conseiheiros. Ao que e esciarecido pela Secretária, Claudinéia Pereira da SHva, que
procesos relativos a servidôres no sâo encarninhados por ato costumeiro do setor e que
pareceres emitidos pelas ComissOes sornente sao disponibilizados a Secretaria no dia anterior a
reunião, mas que a partir de agora a orientação quanto ao envio dos processos seth acatada. 0
MagnIfico Reitor nienciona que os Processos n.° 23101-.000875/2015-63 e 23101.002260/201529 também ëstao sendo retirados da pauta a pedido da Comissão de Legislacao e Normas. Em
votacão, a pauta é aprovada e obedece a seguinte ordern: Item 1) Discussao e votação da ata da
93a Reunião Ordinária do Consuni; Item 2) Informes: - lndicaçao dos novos Diretores e Vicediretores de Campus, quadrienio 2015-2019; - lndicacao dos novos membros da Gesto; Item 3)
Proc. n.° 23101.001957/2015-25 - Referendar a contratação da FAPTO para a gestO dos
recursos referentes ao Prograrna "Assessoria Técnica dos ResIduos provenientes de Projetos da
Associação IndIgena Akwe - TocantInia-T0, bern como a I autOrizacäO da participaco de
servidores da LIFT no referido Programa; Item 4) Proc. n.° 23101.001955/2015-36 - Referendár
a contratação da FAPTO para a gesto dos recursos referentes ao Projeto de POs-graduacão
intitulado "Seguranca Viãria Urbana: problemas estruturais, desafios e alternativas gerenciais,
regional e local", bern corno a autorizacäO da participacão de servidores da UFT no referido
projeto; Item 5) Proc. n.° 23101.002449/2015-64 - Calendário Académico UFT 2015; Item 6)
Proc. n.° 23101.002297/2015-08 - Calendãrio Acadêmico do Curso de Medicina (Campus de
Palmas) para o.7° e 8° PerIodos (Turinas XI e X1 1); Item 7) Proc. n.° 23 101.000891/2015-56 Recurso do Professor Witembergue Gornes Zaparoli do Curso de Licenciatura em Educacão do
Campo (Campus de Tocantinópolis) contra decisAo que indeferiu seu pedido de redistribuicao
para a Universidade Federal do Maranhäo-UFMA; Item 8) Proc. n.° 23101.000192/2015-14 Recurso da servidora técnico.-adrninistrativa Roberta Gama Brito contra decisäo queindeferiu
seu pedido de afastamento para. qualificacao; Item 9) 0utro assuntos. Tern inicio a apreciacão

44
da pauta. Item 1) Discussão e. votação da ata da 93'Reuniäo Ordinária do Consuni.
Considerando que o docurnento foi encarninhado corn antecedência aos Conselheiros, o
45
Magnhfico Reitor o coloca em votacäo, ao que e aprovado sern alteraçoes. Item 2) lnforrnes. 0
46
MagnIfico
Reitor infornia que sornente agora, passados seis meses de dificuldades finariceiras, o
47
Governo Federal começou a liberar o orcamento para as Universidades, assegurando quase cern
48
49 por cento do recurso de custeio para rnanutencão Porém, o major gargalo da UFT no momento
säo as obras que estão paralisadas e por isso a Gestäo está articulada corn os Parlamentares
50
visando
garantir que os cinquenta milhOes de ernenda de bancada, conseguidos pela Deputada
51
Dorinha Seabra Resende no ano passado, sejarn liberados para a Instituição. Isto ira garantir
52
minimamente Q funcionamento e a continuidade das obras. Conseiheira Kristinne Kelly Borges
- 53
demonstra satisfaçäo e convida a todos para participarern da primeira apresentacäo do Coral da
54
e Palmas. Em seguida, o Magnifico
UFT, no dia 20 de junho, as 20h, no Palácio Araguaia m
55
56 . Reitor passa a indicaçäo dos novos Diretores e Vice-diretores de Campus eleitos para o
quadriênio 20.15-2019; Para o Campus de Arraias apresenta os Professores Antonivaldo de Jesus
57
(Diretor) e Noeci Carvalho Messias (Vice-Diretora); Para o Campus de Gurupi indica os
58
Professores Gil Rodrigues dos Santos (Diretor) e Aloisio. Freitas Cagas (Vice-Diretor); Para o
59
Campus de Palmas os Professores Ana Lucia de Medeiro (Diretora) e Marcelo Leineker (Vice60
Diretor). Em se tratando do processo eleitoral do Campus de Porto Nacional o MagnIfico Reitor
61
informa que recebeu urn questionarnento de urn grupo de professores, reivindicando que a
62
indicacão do novo Diretor seja feita pelb critério legal corn porcentagem de setenta, quinze e
63
quinze. Acrescenta que tarnbém recebeu urn docurnento do Sindi,cato dos Servidores T6cnico64
Administrativos pedindo que tal indicacao seja feita pelo critério da paridade, Salienta que é
65
tradiçao da UFT indicar seus Diretores baseada neste èritério, por uma questão de democracia,
66
respeito e equilhbrio das categorias discente, docente e técnico-adrninistrativa. Menciona o
67
parecer do Procurador acerca do assunto e explica que não ha ilegalidade na decisão do Reitor,
68
pois este tern a prerrogativa de indicar urn dos nornes da Lista TrIplice pelo critério da paridade.
69
Assirn, apresenta, sob a salva de palrnas dos presentes no auditório, os Professores George
70
Franca e Juliana Ricarte Ferraro corno Diretoi e Vice-Diretora do Campus de Porto Nacional.
.71
Em seguida, o Magnifico Reitor anuncia os novos nornes que irào ocupar as PrO-Reitorias de
72
Avaliacäo
e Planejamento, de Extensão e Cultura e dc Assuntos Estudantis em funçao dá sanda
73
de seus titulares. Para tanto, indica os Professores Eduardo Andrea. Lemus Erasmo, Abraham
74
Darnian Giraldo Zuniga e Juscéia Aparecida Veiga Garbelini, respectivarnente. Para a nova PrO75
Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas ihdica a servidora técnico-administrativa Erika
76
Lissandra Bertolossi Dantas. Dando continuidade a pauta, -a Conselheira Kristina Kelly Rosa
77
Borges faz a leitura dos pareceres da Comissão de Administracao e Finanças acerca dos Itens 3 e
78
4, que sugerem que estes processos sejarn referendados pelo Conselho. Em votaçAo, Os pareceres
79
são aprovados. Item 5) Calendário Acadérnico LiFT 2015. Iniciando as discussOes, o Magnhfico
80
Reitor informa que recebeu urn documento das categorias em greve que solicita a suspensão do
81
Calendário Acadêmico e diante disto, solicitou a Procuradoria JurIdica urn parecer acerca do
82
assunto. Em seguida, faz a leitura sintética do docurnento elaborado pela Procuradoria que indica
83
a impossibilidade de atendirnento da suspensão, corn as seguintes orientaçoes: "1. Os servidores
84
85 docentes em exercIcio nesta Instituição de Ensino Superior mnantem o dire ito de decidir se
86 pretendein continuar ou não em greve, nos exalos termos do art. 1° da Lei n.° 7. 78311989; 2.
- 87 Deve sér dada amp/a divulgacao a corn unidade acadêmnica quanlo a rnanutenção do calendário
88 acadêmico; 3. A manutençdo do calendário acadêrnico em/i aberlo concedelega/idade . a todos os
89 atos ate então pralicados pelos servidores docentes durante o perIodo de greve; 4. Os Conseihos
90 Diretores e Co/egiados dos Cursos poderdo deliberar acerca do oferecirnento das au/as
91 ministradas no perIodo de 28105 data da deflagracao da greve - ate a presente data, caso se
92 verfique -prejuIzo aos alunos failosos, levando-se em conla eventual baixo Indice de frequência
93 dos estudantes em sala de au/a: 5. Os servidores docentes que decidirem retornar as atividades
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94. funcionais regulares poderão n7inistrar aulas, desde que hqja .divulgacao aos discenies; as
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aiividades ate entâo previstas deverâo ser recuperadas, garaniindo o direito do aluno; 6 Após o
termino do movimenlo grevisia caberá a Reiioria e aos respeclivos Conseihos dejInir ajusies ao
cumprirnenio do calendário acadêrnico, huccando atender, na inedida do possIvel, as
parlicularidades de cada Curso, sendo a decisão homologada pelo CONS UNI, conforme art. 40
XVII, do Regimento Interno da UFT." Assim,. o Mag'nIfico Reitor esclarece que o ato de
suspensão ou cancelamento do calendário acadérnico não possui amparo legal e por isso o

101 . encaminhamento da mesa é pela manutençäo dO mesmo, considerando também o direito do
102 aluno assistir aula e o livre arbItrio dos professores que não aderirarn a greve. Em discussâo, o
103 Conselheiro Vinicius Pinheiro Marques inicia sua fala solicitando autorizaçao'do Pleno para que
104 os representantes dos Comandos de Greve e o Professor Albano Salustiano Pereira tenharn fala
105 nesta reuniäo. Em seguida, argurnenta que o Parecer lido pelo MagnIfico Reitor é sornente a
106 opinião da Advocacia Geral da União e espalhou-se pela lnstituicäo uth mito de que este
167 . docuhiento e lei, quando na verdade sabe-se que vários destes Pareceres foram derrubados na
108 Justiça. Deslara que seu voto será pela suspensão do calendário acadêrnico, sendo ovacionado
109 pelos Orofessores e alunos presentes. 0 académico Felipe Eduardo Lopes Oliveira, representante
110
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discente nesta sessão, informa que a proposta da categoria é que suspenda o calendário, corn
exceçào do Curso de Medicina do Campus de Palmas, dos Cursos da Escola de Medicina
Veterinária e Zootecnia do Campus de Aragualna e de todos os Cursos do Campus de Gurupi,
pois estes não paralisaram suas atividades em virtude da greve. Conselheira Ana Licia de
Medeiros, na condiçâo de representante do Diretor doCampus de Palmas, acrescenta que o
posicionamento do Conselho Diretor deste Campus é pela suspensâo do calendário e salienta que
a greve docente não possui o objetivo de prejudicar o aluno, e sim lutar pela melhoria da
educação neste paIs Conselheira Kristinne Kelly Rosa menciona que os servidores técnicoadministrativos são favoráveis a suspensão do calendário. Já a Conselheira Juscéia Aparecida
Veiga Garbelini solicita que o assunto seja melhor discutido nos Campus pois não pode dizer que
a suspensão seja uma decisão unânime do Campus de Porto Nacional, haja vista que o Curso de
Licenciatura em Libras é urn curso novo que näo parou suas a'iividades. Da mesma forma, o
Conselheiro Luiz Eduardo Bovolato faz o mesmo encarninhamento e pede que o assunto retorne
ao Campus de Aragualna. Conselheira Vânia Maria de ArCijo Passos informa que no Campus de
Miracema também votou pela suspensão do calendário. Conselheiro Eduardo Andrea Leinus
Erasmo explica que no Campus de Gurupi os . prOprios professores se reuniram e decidiram
unanirnemente que continuariam dando aula e por kso as atividades daquele campus não forarn
paralisadas. , Aproveita o momento e alerta para a autonornia dos campus e pede que cada decisão
seja (espeitada, tendo cada campus o seu calendário especifico. Sobre o posicionamento do
Campus de TocantinOpolis, a Conselheira Francisca Rodrigues Lopes informa que não houve
uma reunião do Conselho Diretor para discutir o assunto, mas que em assernbleia dos docentes
foi - decidido também pela suspensAo do calendário. Conselheiro Raimundo Nonato Noronha
Alves alerta para as implicaçOes da suspehsão e acrescenta que nâo possui seguranca para votar
agora. Sugére que 0 assunto retorne aos Campus para melhor discussäo. Conselheiro José
Ribamar Ferreira Noleto JUnior tambérn defende a suspensão do calendário. Em seguida, o
magnIfico Reitor colocaern votacão a concessão da fala aos interessados em manifestar opinião,
ao que e aprovada. . Professor Albano Salustiano Pereira parabeniza ao Conselho por abrir a
palavra a todos e demonstra preocupação quanto a qualidade de ensino da Univérsidade. Salienta
que corn a greve 0 calendário ja está suspenso autornaticamente para setenta por cento dos cursos
da UFT e posteriormente será necessária a discussão de urn novo calendário Em seguida, o
MagnIfico Reitor passa a palavra aos acadêmicos Vitor Castro (Centro Acadêmico do Curso de
Ciêncjas Econômicas), Jefferson Rodrigues da Silva (Representante do Curso de Zootecnia),
Matildes Felicia de Paula Barbosa (Representante do Curso de Medicina Veterinária), Thais
Renovato Gontijo (Representante do Curso de Medicina),' dentre outros alunos, que relatam
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situaçoes especificas de seus cursos e rnánifestarn-se favoravelmente a suspensão do calendário
acadêmico, corn exceçâo dos Cursos da EMVZ, do Campus de Gurupi e do Curso de Medicina
do Campus de Palmas. Professora Patricia Orfila sugere que todas as reuniöes do Consuni sejam
realizadas no CUICA. Destaca que o posicionamento pela.suspensao do calendário foi tornado
após muitas discussOes da categoria e que a greve docente foi deflagrada por falta de condicao de
trabalho. Convida a todos a visitarem a página do Comândo dè Greve na Internet e a
participarem dos Grupos de Trabaiho. Professor Neilton Ara(jo destaca que o Consuni possui a
prerrogativa de suspender ou nâo ocaIendário e que o Parecer da Procuradoria é apenas uma
orientaço. Coloca como reflexão quern ira analisar a reposicão das aulas caso isso aconteca e
por isso sugere que cada Diretorde Campus convoque assemblela e discuta corno será conduzido
o processo. 0 MagnIfico Reitor concorda corn a sugestao da Professora Patricia Orfila em
realizar asreuniOes dos Conseihos Superiores no CUICA, visando a participacäo de toda a
Comunidade Acãdêmica. Afirma que e complicado o Conselho desconsiderar o parecer do
Procurador haja vista que estaria colocando a Universidade em risco de judjcializacao, pois
existem professores que querem dar aula e alunos que querern estudar. Salienta que em funcao
das greves anteriores o calendário académico está atrasado e não ha mais condiçOes de se ter urn
calendãrio tinico. Como encaminhamento e em respeito a greve, propOe ãos campus que não
paralisaram as atividades que continuern o calendário vigente e que os campus em greve
discutam posteriormente em seus Conseihos Diretores as suas particularidades de calendário. Ao
I
que o Conseiheiro Vinicius afirma que nâo está aprçsentando sua opiniäo pessoal, mas o
posicionamento da categoria docente e ressalta que tanto a proposta da mesa quanto a proposta
de suspensào do ca!endãrid devem ser colocadas em votação. Conseihefto José Ribamar Ferreira
Noleto acrescenta 'que na proposta da suspensão devem ser consideradas as ressalvas da EMVZ,
do Curso de Medicina e.doCâmpus de Gurupi. Finalizando as discussöes, o Magnifico Reitor
apresenta as duas propostas que seräo colocadas em votação: Proposta 1) Que seja mantido o
Ca!endário e que o assunto retorne as bases para que cada Campus disuta nos Conseihos
Diretores a sua situacão em relacao a paralisação e Proposta 2) Suspensäo do 'Calendário
Académico corn as ressalvas apresentadas. Como encaminhamento, a Conseiheira Ana Li.kia de
Medeiros e argumenta que não possui direito a voto por estar representando o Conseiheiro
Aurélio Pessoa Picanco solicita que a votação seja feita corn os Conselheiros levantando o braço.
Em votaçäo, a Proposta I e aprovada corn 12 votos, sendo que a Proposta 2 obteve .04 votos e 02
conselheiros estavam ausentes no momento da votação. Considerando a exiguidade do tempo, os
dernais processos constantes da pauta seräoapreciados na prOxima reunião. As dezessete horas e
cinquenta e sete minutos o MagnIfico Reitot dá por encerrada a presente reunião, agradecendo a,
presenca e o empenho de todos os'Conselheiros. Eu, C'laudinéia Pereira da Silva, secretária dos
trabalhos, elaborei a.presente ata que segue assinada pelo Magnifico Reitor e por rnim subscrita.

MARCIO SILVEIRA
Reitor

. CLAUDINEIA PEREIRA DA SILVA
Secretária dos Orgaos Co1egiadOs Superiores

Isabel Cristifla Auler Pereira
VtC.t no eXGiCiO da Reitona
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