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i As dez horas e trinta e cinco minutos do dia treze de dezembro de dois mil e treze, no AuditOrio da

Reitoria, Bloco IV, Campus de Palmas, o MagnIfico Reitor e Presidente deste Conseiho, Professor
Márcio
Silveira, dá inIcio a octogésima quinta'reunião ordinária do. Consuni fazendo a leitura da
3
4 convocacäo e respectiva pauta, que e aprovada e obedece a seguinte ordem: Itemi) Discussão e
5 votacao da ata da 83 Reunio Ord.inária do Consuni; Item 2) Informes; Item 3) Proc. n.°
6 23101.004210/2013-67 - Criacão dos seguintes Cursos de Graduaco na UFT: a) Curso Superior de
7 Tecnologia em Construcao de EdifIios (Campus de TocantinOpolis); b) Curso Superior de
8 Tecno!ogia em Saneamento Ambiental (Campus de TocantinOpolis) e c) Licenciatura em Educaçao
9 FIsica (Campus de Tocantinopolis); Item 4) Proc. n.° 23101.004213/2013-09 - Consulta eleitoral
10 prévia para composicão de lista trIplice para o cargo de Diretor do Campus de TocantinOpolis;
ii Item 5) Proc. n.° 23101.004068/2013-58 - Criacao do Projeto Institucional de Extensäo "Escola de
12 Saüde"; Hem 6) Outros assuntos. Conforme o !ivro de presencas os Conseiheiros George Lauro
13 Ribeiro de Brito e Idemar Vizolli estäo ausentes, mas encaminharam justificativas. 0 Conselheiro
14 José Ribamar Ferreira N. Jinior não está presente, mas justificou e encaminhou, corno
15 representante o discente Osias Alves da Silva. Já o 'Conseiheiro Eduardo Ferreira Ribeiro está
16 ausente e no justificou. Todos os demais conseiheiros estäo presentes a reuniäo. Tern inicio a
a
17 apreciação da pauta. Item 1) Discussäo e votaçäo da atada 83 Reunião Ordinária do Consuni;
18 Considerando que o docurnento foi encaminhado corn antecedência aos Conselheiros, o MagnIfico
19 Reitor coloca a ata em votaçäo, que é aprovada. Item 2) Informes. Conselheira Ana Ltkia de
20 Medeiros lembra que no final do ano passado foi formada uma Comissão, presidida pelo Professor
21 Eduardo Andrea Lemus Erasmo, para discutir o planejamento particiativo da Universidade e
22 comunica a todos que tal aço foi deflagrada em todos os Campi. Dentro do planejamento estão
23 sendo discutidas as dez dimensOes do SINAES, que é o caminho indicado pelo INEP a ser tracado
24 pelas universidades pCiblicas e privadas. No Forum de Diretores de Campus, realizado no inicio do
25 ano de 2013, dentro das dez dimensOes apontadas pelo SLNAES, definiu-se que os récursos seriam
26 aplicados na dimensäo cirico, que trata da infraestrutura. A aplicacao dos recursos em ta! dimensão
27 foi definida considerando o recurso significativo que a Universidade conseguiu jimnto ao MEC.
28 Corn base no relatOrio da Comissão, diagnosticaram-se quais Os carnpi necessitavam de maiores
29 investirnentos na parte da infraestrutura, incluindo-se salas de aula, bib!iotea, IaboratOrios,
30 jardinagem, asfaltamento, etc. Diante disto, as equipes da PrO-Rëitoria de Administraçào e
31 Finanças e de Avaliacao e Planejamento näo mediram esforços para que fossem licitados e
32 empenhados os projetos que contemplasse este objetivo. Solicita o registro de agradecimento a
33 todos os - servidores técnico-administrativos que atuararn diretamente nesta ãrea-meio, cuja
34 participacão foi fundamental neste processo de execucão. Em seguida a Conselheira apresenta
35 alguns dados de licitacoes ja empenhadas pelas Pró-Reitorias e ressalta. que atua!rnente a UFT
36 possui urn nümero significativo de projetos licitados para futuros empenhos de recursos que
37 possarn surgir para a Universidade. 0 MagnIfico Reitor informa que será disponibilizado recurso
38 pelo Ministério dos Esportes para a construcäo da Pista de Atletismo que será feita em Palmas,
39 ernbora os cursos de Educaçao FIsica da UFT tenham sido aprovados para os Campi de Miracerna
40 . e TocantinOpolis. Tal obra foi direcionada para o MunicIpio de Palmas haja vista que o recurso do
41 Ministério dos Esportes-será direcionado para a construcao de uma Pista em cada capital do Brash,
42 o que impossibilitou a a!teracão do local de construcâo. Solicita aos diretores que facam este
2

FU 1', 14

esciarecimento em seus Campi para justificar o porquê da obra ser realizada em Palmas. Informa
44 que em 2014 as reuniOes da Reitoria Itinerante seräo inseridas no Calendário Académico, de
45 maneira que as Solenidades de Formatura possam ser realizadas neste perlodo, visando apresenca
46 do Reitor nos eventos. Conselheira Isabel informa que a Comisso para elaboracao do Regimento
47 Geral dos Institutos Intercampus de Pesquisa e Extensão está finalizando a minuta do ddcumento e
48 em janeiro, apOs a reaIizaçâo de reuniöes para rnelhoria do texto e para o envio de contribuiçOes
49 dos Conselheiros, o assunto virá para a pauta do Consuni para apreciacão. Conseiheiro Eduardo
50 Andrea Lemus Erasmo parabeniza a Gestão pela maneira como tern conduzidO a adrninistracao da
51 Universidade, lembra que a cada ano a intituicão dá urn passo a mais na eficiência e no
52 amadurecimento de seus servidores. Parabeniza os servidores técnico-adrninistrativos pelo
53 empenho e finaliza desejando urn feliz natal, prOspero ano novo e boas festas a todos. Retomando o
54 informe acerca das solenidades de colacão de grau, o Conselheiro Aurélio Pessoa Picanço ressalta
55 que a' Universidade precisa regularnentar tal evento e privilegiar as cerimônias para que todas as
56 ComissOes de Formatura sigam urn procedirnento padronizado. Ao que' o. MagnIfico Reitor
57 concorda coma sugestão do conseiheiro, haja vista que tern passado por muitos imprevistos nas
5.8 solenidades. Solicita aenção da Comissão de Legislacao e Normas para a northatizaçao do assunto
59 em questäo. Informa que os agradecirnentos. aos servidores técnico-administrativos foram
60 concretizados pelo Conseiho de Ensino, Pesquisa e Extensäo (CONSEPE) em forma de uma moção
61 de apoio e agradecimento a categoria, considerando a dedicacao e competência corn que tern
62 conduzido os processos administrativos e financeiros na UFT. Ressalta a importância deste
63 Conselho também aprovar a moço. Colocada em votação, a sugestao é aprovada por unanimidade.
64 Dando continuidade a pauta, passa-se ao Hem 3) Criaçäo dos seguintes Cursos de Graduação na
65 UFT: a) Curso Superior de Tecnologia em Construcao de Edificios (Campus de TocantinOpolis); b)
66 Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Arnbiental (Campus de Tocantin,Opolis) e c)
67 Licenciatura em Educaçao FIsica (Campus de Tocantinopolis); 0 Conselheiro Eduardo Andrea
68 Lemus Erasmo, relator do processo, faz a leitura do parecer da Comissäo de Legislaço e Normas
69 que sugere a aprovacão da criação dos cursos em questâo. Em discussão, o Ccnselheiro Salmo
JO Moreira Sidel solicita inforrnacOes acerca de como processos desta natureza chegam para a análise
71 do Conseiho. Conselheira Isabel Cristina Auler Pereirä esciarece que os cursos encaminhados para
72 aprovacão do Consuni passam por urn estudo prévio è devidamente acompanhado pelo Ministério
73 • da Educação, corn todo urn respaldo teOrico, nurnérico e estatIstico. Conseiheiro Auré!io coloca-se
74 a disposico para a elaboraco dq Projeto Pedagogico do Curso de Tecnologia em Saneamento
75 Ambiental. Questiona o porquê o Curso de Educação Fisica näo pode ser bacharelado, ao invds de
76 licenciatura, ja que este foi criado no Campus de Miracerna. Conseiheira. Isabel esclarece o
77 questionamento do Conseiheiro informando que o curso de bacharelado necessita de urna estrutura
78 fIsica bastante ampla e iniciando-se corn a licenciatura, d bacharelado torna-se mais fácil de ser
79 implantado no futuro. Final izando, .colocado em votação'O parecer é aprovado. Hem 4) Consulta
80 eleitoral prévia para composição de lista trIplice para o cargo de Diretor do Campus de
81 Tocantinópolis - Relatora: Conselheira Juscéia Aparecida Veiga Garbelini, inicia sua apresentacão
82 salientando que a normativa apresentada é a mesma utilizada em eeicOes anteriores, devendo ser
83 ajustadas somente as datas do processo, conforme a decisäo do Conselho. Em seguida, corn o
84 auxilio do datashow, apresenta duas propostas de calendário para o processo eleitoral para o cargo
85 de Diretor do Campus de Tocantinópolis, mandato 2014-2018. A primeira contempla os dias 20 de
86 janeiro a 27 de marco de 2014, e a segunda, os dias 03 de fevereiro a 31 dc marco de 2014, ambas
87 iniciando-se corn as inscricOes dos candidatos e finalizando corn o encaminhamento da Lista
88 TrIplice ao MagnIfico Reitor Em discussäo, o Conseiheiro Flávio Moreira, diretor do Campus em
89 questao, esciarece que a maior parte dos membros do Conseiho Diretor manifestou-se favorável as
90 .datas da primeira proposta. Ao que o Conseiheiro Salmo Moreira Side] dernonstra preocupacAo
91 corn a data da Consulta Eleitoral que coincidirá corn o perIodo de realizaçäo de-exame final.- Sugere
92 que a data seja antecipada para o dia 17 ou 19 de marco, visando que urn major quantitativo de
93 acadêmicos possaparticipar da consulta. Conselheiro Auré!io Pessoa Picanço salienta a situacão da
94 Cornissäo eleitoral e considera que näo ha necessidade de sete dias para o perlodo de inscrico e
95 nern trinta dias para o perlodo de campanha, cm urn campus que possui somente dois cursos. Como
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96 encaminhamento, a Conselheira Isabel sugere que o periodo de inscriçOes mencionado na proposta
97 dois seja inserido na proposia urn para quea data da consulta seja antecipada ern rnais ou menos
98 uma semana. Surgindo, assim, uma terceira proposta, corn inicio das inscriçOes no dia 20 de janeiro
99 e a consulta sendo realizada por volta do dia 13 de marco. Em votacão, a sugesto é aprovada. Em
100 seguida, a relatora faz a leitura artigo por artigo da Resolução, considerando as datas aprovadas
101 pelo Conseiho. Conselheira Kristinne Kelly Rosa Borges Vaz ressalta a necessidade que o voto seja
102 paritário, tanto para os docentes, corno para os discentes e para os servidores t6cnico103 administrativos. MagnIfico Reitor esciarece que por questOes legais não pode constar no regimento
104 da consulta a paridade dos votos, mas a Reitoria sempre se pautará nesta questãO no niornento da
105 n'omeacäo do diretor eleito. Finalizando, a relatora agradece a participacão de todos. Item 5)
106 Criação do Projeto Institucional de Extensäo "Escola de Saüde". Relatora: Conselheira Ana Lucia
107 de Medeiros. Ressalta que está relatando o processo a pedido do Conseiheiro George Franca, pois
108 este teve alguns problemas e não pode participar da reunião. arëcer: Sugere a aprovacão do
109 projeto em questâo. Em discussäo, Conselhèira Kristinne solicita que a nomenclatura do projeto
110 seja alterada para programa, considerando que a intenção é gerar novos projetos. Em vctaçao, o
111 . parecer ë aprovado corn a sugestao apresentada. Nada mais havendo a ser tratado, as doze horas e
112 trés minutos b MagnIfico Reitor dá, por encerrada, a presente reuniâo, agradecendo a presenca e
113 desejando a todos urn feliz natal e prOspero ano novo. Eu, Claudinéia Pereirada Silva,' secretária
114 dos trabalhos, elaborei a presente ata que segue assinada pelo MagnIficô Reitor e por mim
115 subscrita.
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