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As nove horas e dez minutos do dia vinte e seis de junho de dois mil e treze, no Auditório da
• 2 Reitoria, Bloco IV, Campus de Palmas, a Vic-Reitora, no exercIcio da Reitoria e da Presidência
3 deste Conselho, Professora Isabel Cristina Auler Pereira, dá inIcio a octogésima.primeira reunião
4 ordinária do Consiini, fazendo a leltura da convocacAo e respectiva pauta. Conforme o Livro de
5 Presencas, a Professora Cristiane Roque de Almeida está representando o Conseiheiro Flávio
6 Moreira que está presente a reunião, mas encontra-se em periodo de férias. Os Conseiheiros José
• 7 Ribamar Ferreira Noleto Junior e Amanda Teixeira estâo ausentes e nào justificararn. Todos os
8 demais cónselheiros estão presentes a reunião. Em discussão a pauta, Conseiheiro Salmo Moreira
9 Sidel questiona o não recebimento da norrnativa para a remocão e redistribuicäo docente da UFT
10 com antecedência. Salienta a necessidade de discuss.o nas bases pard tornar esse assunto
ii conhecido por todos e afirma que nâo possui condicoes de votar o documento agora. Ao que é
12 esciarécido peio Conseiheiro Eduardo Andrea Lemos Erasmo e pela Conseiheira Isabel que a
13 Comissào nào emjtiu urn parecer acerca do assunto para votacão, mas que resblveu trazer para o
14 pienário fazer o encarninhamento da discussão para os colegiados. Conseiheiro Aurélio Pessoa
15 Picanco concorda corn a necessidade da discusso deste assuntó nos Conseihos Diretores,
16 . considerando que a proposta apresentada possui algumas divergências e e necessário urn
17 amadurecirnento major nas bases. Em votacào, a pauta e aprovada e obedece a sèguinte ordem:
18 Item 1) Discussào e votacão das atas da 26' Reunio Extraordinária e da 80 k' Reunião Ordinária do
.19 Consuni; Item .2) Inforrnes; Item 3) Proc. n.° 23101.001195/2013-03 - Refereñdar a aprovcão do
20 afastamento do MagnIfico Reitor ao exterior, afirn de participar do FISU Rector's Forum 2013, na
21
idade de Umea - Suécia; Item 4) Proc. n.° 23101.001606/2013-52 - Referendar a aprovação do
22 afastàmento da Vice-Reitora, no exercIcio da Reitoria, a firn de participar da II Gilpula dos Altos
23 Dirigentes Educativos da Ibero-América, em Lima - Peru; Item 5) Proc. n.° 23101.002065/2013-k
- 24 80 - Alteracao na Resoluco n. 05/2012 do Consuni, que dispOe sobre a concessão de bolsas de
25 estudos para servidor técnico-administrativo da UFT - Relator: Cons'. Aurélio Pessoa Picanco; Item
26 6) Proc. n.° 23101.003205/2012-56 - Alteracão nas ResoluçOes Consepe n.° 10/2007 e 14/2007, que
27 dispoem sobre as normativas para remocão e redistribuição de docentes perrnanent'es da UFT
28 (Conforme decisAo do Consepe) - Relator: Cons. Eduardo Andrea Lemus Erasmo; Item 7) Proc. n.°
29 .23101.002157/2011-06 - Prorrogacao do afastarnento para.qualificaçào do servidor t6cnico30 administrativo Adriano Batista Castorino (Reitoria) - Relator: Cons. José Pereira Guimares Neto;
31 Item 8) Proc. n.° 2310.001559/2013-47 - Hornologacao da rernocão da servidora Denise de
32 Amorim Ramos do Curso de Pedagogia (Canpus de Arraias) para o Curso de Biologia do Campus.
33 dë Porto Nacional - Relator: Cons. Aurélio Pessoa Picanco; Item 9) Prestacao de contas dos
34 seguintes processos executados via Fundacâo de Apoio: a) Proc. n.° 23101.003581/2009-45 35 Formacao Continuada de Conseiheiros Municipais de Educacão; b) Proc. n.° 23101.001661/2010no
36 08 - Programa Conexôes de Saberes e Escola Aberta; c) proc.
23101.002038/2010-64 - Escola
a
• 37 Ativa - 2 Etapa; d) Proc. n.° 23101.003397/2010-39 . - Acompanhamento e Assessorarnento da
38 Universalidade da Eduçacão Integral; e) Proc. n o 2310a.003390/2011-06 - Processo Seletivo para
39 ingresso em cursos de GraduacaoI5FT 2012.1; 1) Proc. fl.a 23101 . 003560/2010..63 - Processo
40 seletivo para preenchimento de vagas no quadro de servidores efetivos da Defensoria Publica do
41 Tocantins; g) Proc. n.° 23101.000939/2012-83 - Processo seletivo para ingresso em cursos de
42 graduacâo UFT 2012.2 e h) Proc. n.° 23101.000940/2012-16 - Processo seletivo para
43 preenchimento de vagas no quadro de servidores efetivos do Ministério Püblico do Tocantins. Item
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10) Outros assuntos. Tern início a apreciacão da pauta. Item 1) Discussão e votacão das atas da 26'
Reunião Extraordinária e da 80a Reunião Ordinária do Cohsuni. , ConseIheira Isabel coloca em
46 discussão as referidas atas, que apOs correcOes apontadas pelo Conseiheiro Idemar Vizolli, são
47 aprovadas em, votacão que contou corn urna abstenção. Item 2) Informes; Conseiheira Isa1el inicia
48 justificanclo a ausência do MagnIfico Reitor que está em Brasilia, em reuniAo corn o Ministro da
49 Educacão e o Secretário Executivo, marcada parä ontem e hoje. Informa que a Pró-Reitoria de
50 Avaliacãb e Planejarnento esteve reunida corn os Diretores de Campu,s para levantamento e
51 definição das dernándas dos campi, considerando que o recurso de setenta milhOes disponIveis
• 52 deveria ser aplicado prioritariamente em infraestrutura e compra • de equipamentos. Após a
53 identificaco das demandas, chegou-se a urn montante de 106 rnilhOes necessários para a
54 cOnsolidação. dos Campi. Assirn,. o MagnIfico. Reitor apresentou esta necessidade na reunião de
55 ontem ao Secrtário Executivo do MEC para que este recurso fosse analisado e aprovado. Como
56 resultado desta reunião, o secretário aprovou o quantitativo de 120 milhôes e pediu que fossem
57 feitas de imediato as licitacôes. A previsão da Pró-Reitoria de Planejamento é que as licitacôes
58 sejarn concluidas até'julho/agosto. Para a utilização deste recurso, a Reitoria ira focar em aspectos
59 prioritários e alguns campi terão atenção especial haja vista o Termo de Conipromisso que será
60 assinado junto a Diretoria de Desenvolvimento das InstituicOes Federais para a irnplantação de
61 mais cursos nos Campi que possüem menos de cinco. E, corn isso, ate o inicio de agosto a
62 Universidade deverá apresentar os projetos pedagogicos destes novos cursos ao MEC,-apOs urna
63 discussão e debate coletivos. Inforrna que no iiltimo dia 24 de junho a UFT foi homenageada no
64 Congresso Nacional sob a presidência do Deputado Mauro Benevides pelos trabaihos prestados no
• 65 Estado do Tocantins, nurna iniciativa da Deputda Nilmar Ruiz. A UFT recebeu, ainda, o Prêmio
66 Sapientiae de Exceléncia Educativa, na categória Universidade Brasileira, no Peru. Ressalta que tal
67 premiacão é. conferida pela Organizacão das Americas para . a Excelência Educativa (Odaee).
68 Convida a todos para participarern do Serninário de Acesso ao Ensino Superior (SAES) que
69 ocorrerá hoje, amanhã e depois no auditório do Bloco IV, onde será discutido oacesso ao ensino
70 superior. Conseiheiro Eduardo Andrea informa que o Campus de Gurupi sediou o VII JUFT (Jogos
71 Universitários da UFT) e parabeniza a Reitoria, em nome do PrO-Reitor de Assuntos Estudantis, do
72 servidor Joab Oliveira Virginio e Silva e da acadêmica Nataly de Sousa Dias. Agradece ainda o
73 empenho de todos os alunos, professores e servidores técnico-administrativos que contribuIrarn
74 para a realizacao do evento. Registra o agradecimento a Prefei1ura Municipal, a Poilcia Militar e
75 ao Diretor do Instituto Federal de Educacão, Ci6ncia e Tecnologia (Campus de Gurupi), Professor
'76 Paulo da Silva Paz Neto. Parabeniza, ainda,aos atletas que participaram dos jogos. Conseiheiro
77 Idernar Vizolli coenta acerca da rnanifestacão dos alunos, .,servidores .e professores da Escola
78 Agricola do rnunicIpio de Arraias, que demonstrou o descontèntarnento da Jopulacão corn a
79 transferência do patrimônio daquela escola para a UFT. Este episódio culminou em urna reijnião
80 corn o Secretário Estadual da Educacão, cujo objetivo foi esciarecer as düvidas da comunidade e de
81 membros da universidade e definir como será o processo de transferéncia e transião ApOs esta
82 reunião a comunidade passou a ter' uma melhor aceitacão, entendendo que tal transferência trará
83 vários beneficios para a região. Salienta que 'este será mais urn desaflo para o Cathpus de Arraias,
84 no sentido de processar a transferência corn o rnenor impacto negativo possIvel. Conseiheira Isabel
85 esclarece que a dernanda partiu da própria Escola Agricola, através de urna solicitacão do Diretor,
86 considerando o pequeno nümero de alunos matriculados a dificuldade de permanência destes na
87 escola. Assirn, houve o iñteresse do Governador do Estado em repassar o patrirnônio para a UFT,
88 na garantia de que a construcão da escola de formacão profissional para mil e quinhentos alunos no
89 rnunicIpio de Arraias, poderá incorporar os atuais alunos da Escola Agricola, nao havendo prejuIzo
90 para a cornunidade. ,Conselheiro Flávio Moreira, mesrno em férias, apresenta formalmente o
91 Relatório de .Gestão dos ültirnos 18 mesesdo Campus de Tocantinópolis. Faz urna homenagem ao 92 Professor. Cleides Amorim, ja falecido, e dedica a .gestão à mernoria deste professor. Item 3)
93 Referendar a aprovacão do. afastarnento do MagnIfico Reitor ao exterior, a fim de participar do
94 FISU Rector's Forum 2013, na cidade de Urnea - Suecia. Conseiheira Isabel faz 'uma breve
95 explanacão acerca do evento e justifica a necessidade deste processo ter sido aprovado ad
96 referendum, dada a sua urgência e a não realizaçao de reunião do Consuth neste perIodo. Em
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97 votacão, o processo é referendado corn ulna abstencão Item 4) Referendar a aprovacão do
98 afastamento da Vice-Reitora, no exercIcio da Reitoria, a fim de párticipar da II Cüpula dos Altos
-' 99 Dirigentes Educativos da Ibero-América, em Lima -- Peru. Assim como no processo anterior,
rlodo,
pe houve a necessidade de
100 coniderando a urgência e a não reaiizacão'do Consuni n6
101 aprovacão ad referendum de seu afastamento. Ressalta que a partir deste evento, definiu-se que
102 será reálizado no Tocantins no ano de 2015 urn evento internacional de formaçAo de professores
• 103 .ibero-americanos. Em votacão, o processo e referendado. Item 5) Alteracao na Resolucão n.
104 05/2012 do Conuni, .que dispOe sobre a concessão de bolsas de estudos para servidor t6cnico105 administrativo da UFT - Relator: Cons. Aurélio PessOa Picanco; 0 relator lê o parecer da Comissão
106 de Admini'stracão e Finanças que prop 6e alteracoes no docurnento. Lembra que . a proposta de
107 modificacão partiu da Diretoria de Recursos .Humanos, rnas que não contempla a totalidade dos
108 servidores técnico-administrativos da UFT, o quejusiifica as sugestOes de alteracOes propostas pela
109 Cornissão. Em seguida, o relator faz a leitura artigo -por artigo do documento, onde são àpontadas 110 contribuicOes dos dernais conselheiros. Conseiheiro Aurélio esclarece que o servidor devèrá estar
111 totalmente e regularrnente afastado para fazer jus ao recebimento da bolsa. Conseiheiro George
112 Lauro Ribeirb de Brito dernonstra preocupacão quanto a questão da legalidade de retirada do art.
113 7, conforme proposto, considerando qué o CNPq estabelece uma distância minima entre a
114 instituicão de lotacão e a instiuicao onde o aluno estudará para o..rCcebimento dabolsa. Ao que o
115 relator esciarece que esta bolsa näo é caso de CNPq, considerando que 0 pagamento advém de
- 116 . recñrsos próprios da universidade. Conseiheira Ana LIcia de Medeiros solicita esciarecimentos
117 acerca da diferenca entre mestrado. acadêmico e profissional, e se neste segundo caso haverá
118 bolsas. Conselheiro Aurélio esciarece que normalmente mestrado proflssional iião cabe
119 recebimento de bolsa, mas que na proposta de Resolução não está mencionando a riatureza do
120 mestrado, podendo ser acadêrnicb .ou profissional. Conselheiro Waldecy Rodrigues lembra qu o
121 Mestrado Profissional em Gestão de PolIticás Püblicas, que disponibilizará dez vagas para os
122 técnicos, foi pensado nos moldes de aulas quinzenais e em finais de sernana para se adaptar as
123 demandas da instituicAo. Orienta ainda, a verificacAo da legalidade quàndo da exclusão do art. 7°.
124 Conseiheiro José Pereira Guimarães faz alguns esclárecimentos acerca da necessidade de álteração
125 da normativa e passa a palvra a Diretora de Recursos Humanos, Erica Lissandra Bertolossi, que
• 126 acrescenta que a normativa em questão trata especificamente da bolsa e não do afastamento para.
127 mestrado acadêmico ou profissional, pois isto está contemplado na Resolução do Consuni n.°
128 18/2008. Conselheiro Aurélio lembra que nãO está sendo infrinida nenhuma norma, haja vista que
129 o processo tem parecér do procurador e faz esciarecimentos acerca do documento; 0 Relator
130 ressalta que nAo ha, urgência no processó e, que o processo pode retornar numa próxima reunião,
•131 após maiores estudos. Em seguida, após amplas discussôes, a Conselheira Isabel apresenta como
132 encaminhamento, que seja feito urn estudo mais aprofundado quanto as questöes apresentadas e
133 4ue .o processo seja encaminhado a PrOcuradoria para parecer final antes de retornar a este
134 Conseiho. Em votacão, o encaminhamento é aprovado. Item 6) Alteracao nas Reoluçoes Consepe
1.35 n.° 10/2007 e 14/2007, que-dispöem sobre as normativas para remocão e redistribuicão de docentes
136 permanentes. da UFT (Conforme decisão do Consepe) - Relator: Cons., Eduardo Andrea Lemus
•
137 Erasmo. O. relator esclarece que a Comissão de Legislaçao optou por não apreséntar urn parecer
138 definido para votacão, mas sim a apresentacão de uma minuta para inIOio, das discussOes.
•
139 Conselheira Isabel ressalta. que este ponto já está na pauta do Conseiho ha algumas reuniöes por
•
140 encaminhamento do Consepe e que atualmente a prática utilizada por aquele Conseiho contraria a
141 Resolucão e exige somente a contra partida do codigo de vaga para o deferimento da redistribuicão.
142 0 custo pâra a realizaçao de concirso püblico para a universidade é muito alto e a quantidade de
143 redistribuicoes aprovadas ate maio de 2013 pelo Consepe já chega a treze doutores. Além disso, a
144 universidade area com toda a despesa de deslocamento do servidor redistribuIdo de outra
145 instituicão para a UFT, tomando uma redistribuicão muito onerosa. Conselheiro Waldecy
146 Rodrigues apreselita os riscos da redistribuicao para a pos-graduacão da UFT. Conseiheiro Aurélio
147 menciona a necessidade de se définir na normativa o que seria o interesse da administracão,
148 retirando a subjetividade da questão. Conselheira Isabel finaliza enfatizando que o debate seja
149 ampliado e que sejam verificadas todas as, implicacOes da redistribuicão. A normativa não será

150 votada neste momento, mas que na próxima reunião o processo estará na pauta, após o envio de
151 0 contribuiçOes dos conseiheiros. Item 7) Prorrogacão do afástamento para qualificaçao do servidor
152 técnico-adrnjnjstratjvo Adriano Batista Castorino (Reitoria) - Relator: Cons. José Pereira
153 Guimarães Neto; Parecer da Comissäo de Administraçào e Financas: Sugere a aprovaçào da
154 prorrogacAo por doze meses, contados a partir de 17 de agosto de 2013. Votacâo do Parecer:
155 aprovado. Item 8) Homologacão da rernoção da servidora Denise'de Amorirn Ramos . do Curso de
156 Pedagogia (Campus de Arraias) para o Curso de Biologia do Campus de Porto Nacional - Relator:
157 Cons. Aurélio Pessoa Picanco. Parecer da Comissão: Sugere o indei'erimento do pedido, pois a
158 interessada ainda não cumpriu o estágio probatório. Em discussão, a Conelheira Juscéia Aparecida
159 Veiga Garbelini manifesta-se favotdvel a remocào, considerãndo que a situacão já está pacificada
160 entre os colegiados e que inclusive este cOdigo de vaga já foi encarninhado para ç Campus' de
161 Arraias e consta no edital do concurso piiiblico. Conselheiro Idemar Vizolli lembra que este
162 conseiho ja aprovou situacOes idêntieas e que a praxe tern sido resolver estas questôes
163 internamente. Conselheiro Salmo Moreira Sidel demonstra preocupacào em nao se obedecer as
164 rlormativas da Universidade. Ao que o relator inforrna que o parecer foi emitido basèando-se nas
165 normativas em viência e rnenciona que as ResolucOes precisam ser rvistas para se adequar a
166 realidade das situacOes. Em.votação, o parecerdo relator é rejeitado corn quatro votos a favor, ohze
167 contrários e duas abstencOes, aprovando a remocão da interessada. Item 9) Prestacao de cpntas dos
168 seguintes processos executados via Fundacão deApoio: a) Formacão Continuada de Conseiheiros
169 Municipais de Educacao; b) Programa Conexöes de Saberes e Escola Aberta; c) Escolá Ativa -'2
170 Etapa; d) Acompanhamento e Assessorarnento da Universalidade da Educacao Integral e)
171 Processo Seletivo para ingresso em cursos de: Graduacâo UFT 2012.1; 1) ProcessO seletivo para.
172 preenchimentode vagas no quadro de servidores efetivos da Defesoria Ptblica do Tocantins; g)
173 Processo seletivo para ingresso em cursos de graduacão UFT 2012.2 e h) Processo seletivo 'para
174 preenchimento de vagas no quadro de servidores efetivos do Ministério Püblico do Tocantins.
I 75 Relator dos processos: Conseiheiro Salmo Moreira Side!. 0 relator lê o parecer iinico emitido para
176 todos os proessos deste item, o qual sugere a aprbvacâo das prestaçOes de contas dos mesmos.
177 Votacào do parecer: aprovado. 0 relator ressalta, ainda, a'necessidade de revisäo da Resoluçâo n.°
178 03/2010 do Consuni. Item 10) Outr6s assuntos. Conse!heiro Salmo questiona o documento
179 encamilihado pela Diretoria de Assuntos Internacionais, o qual mencionã que a situacão dos alunos
180 contemplados no Programa Ciência sem Fronteiras flea a cargo do Professor. Sugere que a
181 Instituicao erie mecanismos para subsidiar a frequência do acadêmico enquanto ele estiver no
182 Programa, haja vista não concordar corn o professor lancar preseñca para este aluno. Conselheira
183 Berenice Feitosa esc!arece que o novo diário permitirá registrar a observacão e explicacao de todas
184 essas situaçOes, sem a necessidade do lancamento 'de presenca ou de falta. Ao que a Conseiheira
185 Isabel lembra que estes académicos irão cursar disciplinas em .outra instituicão, assim é preciso
186 fazer urn debate aprofundado e conciliador acerca do assunto. Nada mais havendo a ser tratado, as
187 doze horas e quinze minutos a Vic'e-Reitora dá pOr encerrada a presente rëunião, agradecendo a
188 presencá e o empenho de todos os conse!heiros. Eu, Claudinéia Pereira da Silva, secretária dos
189 trabalhos, e!aborei a presente ata que segue assinada pela Vice-Reitora e por mini subscrita.

Prof a Isabel Cristina Auler Pereira
Vice-Reitora no exercIcio da Reitoria

Claudireira da Silva
Secretária dos Orgãos Cole giados Superiores
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