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As

2

Reitoria, Bloco IV, Campus de Palmas, o Magnifico Reitor e Presidente deste Conseiho, Profes'sor

3

Márcio Silveira, d.á inicio a vigésirna oitava reunião extraordinária do Consuni fazendo a leitura da

nove hQras e nove minutos do dia vinte e quatro de maio de dois mil e treze, no Auditório. da

4 convoacão e resectiva pauta que é aprovada e obedece a seguinte ordem: Item 1) Informes;
5

Item 2)Proc. n.° 23101.001847/2013-00- Calendário Acadêmico 2013.2 e 2014 da UFT; Item 3)

6

Proc. n.° 23101.001894/2013-45 - Normativa acerca do concurso para docente efetivo da UFT;

7

Item 4) Apresentaçao do cronograma de realização do concurso 2013 para docnte efetivo da UFT;

8

Item 5) Outros Assuntos. Conforme o Livro de Presencas, os Conselheiros Aurélio Pessoa

9

Picanco e Ana L'Ucia de Medéiros estão ausentes, mas justificaram e. encaminharam, como

10

representantes os Professores Juan Carlos Valdes Serra e Rumenthng Abrafites, respectivamente.

ii Tern inIcio a apre'ciação da pauta. A Conseiheira Vânia Maria de Araüjo Passos está ausente, mas
12

justificou. Todos os deinais Conseiheiros de encontram presentes. Tern inicio a apreciacâo da

13

pauta. Item 1) Informes. 0 MagnIfico Reitor informa que a palestra corn o Senador Cristovam

14

Buarque que estava prevista para ser realizada hoj e, em cornemth'acào aos 10 anos de implantaçao

15'

da UFT, foi cancelada em virtude do pale strante nao poder comparecer ao evento'. Mas o Reitor da

16

Universidade Federal de Goiás, Prof. Edward Madureira Brasil, em substituiçao, apresentará o

17

relatório da ANDIFES sobre as Universidades Püblicas Brasileiras. Cohselheiro Idemar Vizolli

18

informa que os Campi de Tocantinopolis e Arraias encaminharam a CAPES, em parcerià, uma -

19

proposta de criacAo do Mestrado Acadêrnico em Educação no Campo E o Campus de Arraias

20

encaminhou - outra proposta .de criaçâo do Curso de Mestrado Profissional em Gestâo e PolIticas

21

Püblicas. Conseiheiro George Franca informa que o edital de semana acadêmica está disponIvel no

• 22

portal da UFT e solicita aos Conseiheiros que divulguem a importância da semana integrada entre

23

os cursos. Conseiheira Berenice Feitosa Aires solicita apoio dos diretores de Campus para o

24

encaminhamento dos professores recém-concursado para participarem do III Seminário de

25•

Estudos Institucionais e Pedagógicos realizado pela Reitoria, corn o objetivo de receber os novos

26

professores. Item 2) Calendário Acadêmico 2013.2 e 2014. da UFT Conelheira Berenice

27

apresenta, corn o auxilio do datashow, o Calendário Acadêmico para 2013.2 e 2014 produzido pela

28

PROGRAD e os setores envolvidos. Lista o inIcio dos semestres contemplados pelo Calendárió:.

29

2013.2, corn inIcio em 29 de dutubro de 2013; 2014.1, corn inIcio em 22. de abril de 2014; 20142,

30

iniciando no dia 09 de outubro de 2014. Esciarece que os prazos mencionados no dOcumento foram

31

minuciosarnente calculados, considerando o impacto deles nos setores que fazem a gestAo

32

administrativo-acadêmica e os perIodos de recesso e de férias docentes. Em discussào, a relatora

33

esciarece as dUvidas levantadas pelos conseiheiros. Conseiheiro Salmo Moreira Sidel e Idemar.

34

Vizolli apresentam algurnas sugestOes para a meihoria do calëndário, visando a regularizacao

35

posterior do ano acadêmico corn o ano civil. 0 MagnIfico Ritor salienta que o perlodo de gréve

36

prejudicou .o calendário e estarnos sofrendo as consequências disto. Após amplas discussOes e em

37

votaco, o calendário acadêmiéo é aprovado. Item 3) Normativa acerca do concurso para dociite

38

efetivo da UFT.. Relatora: Conseiheira Isabel Cristina Auler Pereira, que justificaos motivos que

39

levararn a inclusäo desta normativa na pauta e faz. a leitura do documento.Lernbra que a Lei n.°

• 40

12.272 trazia a exigência sornente de graduacão para os candidatos aos cargos de docente de

-41

institu.igdo de ensino superior. Logo aós, esta norrnativà foi alterada pela Medida Provisória que

42

passou a exigir o doutorado para estes cargos, devendo a excepcionalidade ser aprovada em

43

Conseiho Superior. Cohsiderando que a Copese está na irninência de publicar 'o edital para

• 44

concurso docente da UFT e que o estaUo possui uma grande carência de doutores para algumas

45

areas do conhecimento, faz-se necessária a aprovação.desta resolucão. .Conse1heira Isabel esciarece

46

algumas düvidas levantadas pelos conseiheiros sobre o documento. Em votacao, a resolucao é

47

aprovada. Item 4) Apresentacao do cronograrna de realização do concurso • 2013 para docente

48

efetivo da UFT. 0 MagnIfico Reitor passa a palavra a Diretora de Processos Seletivos e

49

Educacionais da Copese, Prof. Nübia Silva. dos Santos, que justifica a • necessidade desta

50

apresentacâo, em virtude das alteraçOes ocorridas na legislacao que trata da realizaçâo dos

.51

concursos püblicbs. Neste novo cenário, editou-se a Medida Proisória 614 que retornou a

2

exig'ência de titulacâo éspecIfica para perfis de vaga, ocasionando ná necessidade do reenvio de

53

novos perfis pelos coordenadores a Copese para a publicacao do editaL Corn o auxulio do

• 54

Datashow.faz a.apresentacão do cronog.rkma em 'questão. Menciona que atendendo a proposta da -

55

Reitoria, o concurso será realizado nos municIpios de Gurupi, Palmas e Araguamna. Em discussão, a

56

Professora Nübia esciarece diividas levantadas pelos Conselheiros acerca de questoes

57

procedimentais do concurso. Conseiheiro Luiz Eduardo Bovolato questiona a Conseiheira Isabel

58

acerca da realizaçào do concurso para técnico-adrninistrativo. Ao que é esciarecido que

59

prirneirarnente erá feito urn concurso para remoçâo interna dos Servidores, buscando .valorizar os

60

què já estào na instituicão apos, será Iancado 6 edital para o concurso em geral. Conseiheiro

61

Idemar Vizolli demoflstra preocupação quanto a remoção, considerando que o setor poderá ficar

62

desfalcado ate que o concursado entre em exercIcio. Conseiheira Isabel ressalta que a remocão 'so

63

será efetivada apOs o concursado tornar posse entrar em exercIcio e assumir as atribuiöes do

/

64

técnico que está sendo remoido. A grande questão deste cOncurso é que muitos técnico não

65

poderao participar da logIstica de realização do concurso, considerando que estarão impedidos por

66

terem parentes fazendo ou por eles mesmos estarem inscritos. Professora Nübia agradece a atenção

67

de todos e coloca a Copèse a dispOsicäo par esciarecimento de qualquer düvida. Em seguida,

68

dando continuidade a reunião e atendendo a uma solicitacâo da Diretoria de Tecnologia da

69

Informcao, e. dada a palavra a servidOra Bianca Zanella que faz a apresentacão do novo site da

70

Universidade na internet. Pede a colaboracao dos diretores para oenvio de informacOes atualizadas

71

de cada campus a Dirtoria dc Comunicacão para alimentacao do site. Conseiheiros Juscéia

72

Aparecida Garbelini e Luiz Eduardo Bovolato parabenizam a Dicom pela iniciativa e acrescentam

73

a necessidade de ter alguém no campus responsável em repassar as inforrnacOes para a Diretoria.

74

Em seguida a Diretora de Desenvolvimento Humano, Sra. Erica Lissandra Bertolossi, explica como

75

sërá a sistemática de realizacào do concurso de remocAo interna e esciarece as düvidas dos

76

conseiheiros. Conseiheiro Flavio Moreira parabeniza a Diretoria pela iniciativa em valorizat

77

servidor técnico-administrativo e menciona que tàl atitude e importante também para a instituicão.

78

Nada mais havendo a ser tratado, as onze horas e dezessete minutos a Vice-Reitora dá por

79

encerrada a presente reuniAo, agradecendo a presenca e o empenho de todos. Eu, Claudinéia Pereira

80

da Silva, secretária dos. trabaihos, elaborei a presente ata, que segue âssinada pela Vice-Reitora, no

81,

exercIcio da Reitoria e por mim subscrita.
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Prof.'Isabe1 Cristina Auler Pereira
Vice-Reitora no éxercIcio daReitoriO

C1audPereira da Silva
Secretária dos Orgaos Colegiados Supériores
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