ATA DA 55 REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO UNIVERSITARIO (CONSUNI)
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS.
i As quatorze horas e cinqüenta e cinco minutos do dia vinte e cinco de novembro de dois mil e
2 nove, no Auditório do Bloco III da Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas, o
3 Vice-Reitor, Conseiheiro José Expedito Cavaicante, dá inIcio a quinquagésima quinta reunião

4 ordinária do Consuni, fazendo a leitura da convocacão e respectiva pauta, que é aprovada por

unanimidade e passa a obedecer a seguinte ordem: Item 1) Leitura e votacão da ata da 54a reunião
6 ordinária do Consuni; Item 2) Informes; Item 3) Processo n.° 23.101.003.384/2009-26 7 Calendário Acadérnico da UFT - 2010 (Regular e Parfor); Item 4) Processo n°
8 23.101.001.455/2009-56 - Regulamentação do item 2.6 da Avaliaçào de Desempenho constante
9 da Resoluçao Consuni no 19/2006, que trata do Piano de Desenvolvimento dos Integrantes da
10 Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos; Item 5) Processo no 23.101.002.121/2009-08 11 So!icitação dos professores do Campus de Palmas sobre uma possIvel alteracão da resolucão
12 07/2008 do Consuni, que trata do Programa de Incentivo a Gestão (PIG); Item 6) Processo n°
13 23.101.001.658/2009-42 - Normativa acerca da portaria do MEC que concede ao Reitor e ao
14 Conselho Universitário prerrogativas para autorizacão de afastamento ao Exterior e cessão de
15 servidores; Item 7) Processo no 23.101.002.519/2009-36 - Pedido de revisâo do processo eleitoral
16 para Coordenador do Curso de Geografia do Campus de Porto Nacional; Item 8) Processo n.°
17 23.101.003.040/2009-17 - Pedido de reconsideração de decisão do Consepe acerca da
18 redistribuicão da Professora Nilvânia dos Santos Silva da UFT (Campus de Tocantinópolis) para a
19 Universidade Federal da Paraiba - UFPB; Item 9) Processo n.° 23.101.001.247/2009-57 20 Solicitacão de Licença Remunerada da servidora'Alida Filomena Andrade (Campus de Gurupi);
21 Item 10) Processo n.° 23.101.002.732/2009-48 - Recurso a Resoluçâo do Consuni n° 08/2009 que
22 trata da composicâo do Conseiho Diretor do Campus de Miracema; Item 11) Processo n.°
23 23.101.003.116/2008-23 - Regimento Geral do Sistema de Bibliotecas da UFT; Item 12) Outros
24 assuntos. Segundo o Livro de Presencas, os Coriselheiros Alan Barbiero e Márcio Galdino dos
25 Santos no estäo presentes, mas, encaminharam justificativas. 0 Conselheiro Renné Pereira dos
26 Sántos nâo éstá presente, mas encaminhou justificativa e representante, a presidente do DCE,
27 Nataly de Sousa Dias. Estão presentes os seguintes Conseiheiros, eleitos, pela Sesduft,
28 representantes dos docentes: Bernardo Paihares Diniz e Girlene Figueiredo Maciel. Ainda
29 segundo o Livro de Presencas, todos os demais conseiheiros encontram-se na reuniao. Tern inicio
30 a apreciacão da pauta. Item 1) Leitura da ata da 54'reunião ordinária, que, após alteraçôes, é
31 aprovada, constando quatro absteriçôes na votação. Item 2) Informes - Conselheiro José Pereira
32 Guimarães presta esciarecimentos sobre o Convênio de Saüde que a UFT deverá oferecer aos
33 servidores em breve. Item 3) Calendário Acadêmico da UFT - 2010 (Regular e Parfor) 34 Conseiheira Isabel Cristina Auler apresenta esses dois calendários, que recebem sugestôes e
35 reajustes por parte dos conseiheiros. Ao final, o documento como um todo é aprovado. Item 4)
36 Regularnentacäo do item 2.6 da Avaliacão de Desempenho constante da Resolucão Consuni no
37 19/2006, que trata do Piano de Desenvolvimento dos Integrantes da Carreira dos Cargos T6cnico38 Administrativos - Relator: Conselheiro Rafael José de Oliveira, que lê parecer elaborado pelã
39 Comissào sugerindo a aprovacão da reguiamentacão em questäo. Após comentários e
40 esclarecimentos, o parecer e aprovado por unanimidade. Item 5) Solicitacâo dos professores do
41 Campus de Palmas sobre uma possIvel alteracão da resolução 07/2008 do Consuni, que trata do
42 Programa de Incentivo a Gestão (PIG) - Relator: Conselheiro Elizeu Riscarolli. Parecer da
43 Comissão: sugere indeferir-se o pedido em questäo. Conseiheiro Aurélio Picanço, esciarecendo
44 que a Diretoria do Campus de Palmas apóia essa solicitacão, sugere discutI-la mais
45 detalhadarnente e nao simplesmentè negá-la. Conseiheiro José Expedito esclarece que esse pedido
46 é inconstitiicional, pois prevê duas gratificacöes para uma mesma funcão. Concorda que os
47 Coordenadores merecem uma melhor remuneracão, mas salienta que se deve achar uma forma
48 legal para resolver essa questão. Ao final, em votaçäo o parecer é aprovado, constando urn voto
49 contrário e duas abstençOes. Item 6) Normativa acerca da portaria do MEC que concede ao Reitor
50 e ao Conselho Universitário prerrogativas para autorizacão de afastamento ao Exterior e cessão de
ere a
51 servidores - Relator: Conselheiro Eduardo Lernus Erasmo. Parecer da Comissâo:
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aprovaco da normativa em questão. Nas manifestacóes que se seguem e recornendado que a volta
dos afastamentos também deveria ser comunicada aos Diretores de Campus e que uma normativa
serneihante deveria existir para afastamentos intemos, ao que é informado que esse assunto
breveinente será discutido no Consepe. E salientado que essa norma não deixa de ser urn avanco
no que diz respeito a autonornia da UFT. Votação do parecer: aprovado por unanirnidade. Item 7)
Pedido de revisão do processo eleitoral para Coordenador do Curso de Geografia do Campus de
Porto Nacional - Relator: Conseiheiro Elizeu Riscarolli. Parecer da Comissão: sugere indeferir-se
o recurso em questão, levando-se em conta que o mesmo foi efetuado fora do prazo previsto no
Regularnento. A questão aventada, de que a candidata vencedora não possuiria aderéncia ao curso,
não foi considerada na análise do processo, pois a mesma não consta dos autos. Votação do
parecer: aprovado por unanimidade. Item 8) Pedido de reconsideracão de decisão do Consepe
acerca da redistribuicäo da Professora Nilvânia dos Santos Silva da UFT (Campus de
TocantinOpolis) para a Universidade Federal da Paraiba - UFPB - Relator: Conselheiro Eduardo
Lernus Erasmo. Parecer da Comissäo: sugere indeferir-se o pedido em questào, considerando-se
que não houve a apresentacão de nenhum outro documento que justificasse uma nova análise do
processo. Votacão do parecer: aprovado, constando urna abstenço. Item 9) Solicitacão de
Licenca Rernunerada da servidora Alida Filornena Andrade (Campus de Gurupi) - Relator:
Conseiheiro Elizeu Riscarolli. Parecer da Cornissão: sugere a aprovacão do pedido em questão,
adequando-o ao ten-no "estágio profissional". Em seu parecer, o Conselheiro solicita que sejam
apuradas as faihas nos trârnites desse processo que quase resultaram em prejuIzo a requerente.
Votação do parecer: aprovado por unanimidade. Item 10) Recurso a Resolução do Consuni n°
08/2009, que trata da cornposicão do Conselho Diretor do Campus de Miracerna - Relator:
Conseiheiro Elizeu Riscarolli. Parecer da Cornissão: sugere manter-se o voto que indeferiu esse
recurso, em reunião passada, tendo em vista que nenhum fato novo foi acrescentado ao processo
em análise. 0 relator sugere, também, aos requerentes, que participem ativamente do processo da
Estatuinte, espaco para apresentacao de propostas a reforrnulacão do Estatuto da UFT, que
contemplarão seguramente questôes como esta em análise. Votacão do parecer: aprovado por
unanimidade. Item 11) Regimento Geral do Sistema de Bibliotecas da UFT - Relatora:
Conseiheira Isabel Cristina Auler, que apresenta as alteraçOes sugeridas em reunião passada e
efetuadas no documento. Após esciarecimentos, Conseiheiro Márcio Antonio da Silveira sugere
que nesse documento conste urn portal de periódicos. Votacào das alteracôes em questão:
aprovadas por unanimidade. Item 12) Outros assuntos - Conselheiro José Expedito informa sobre
possIvel alteracão a ocorrer na data dos próximos Conseihos. Nada mais havendo a ser tratado, as
dezoito horas e quarenta minutos .0 Vice-Reitor, Conseiheiro José Expedito Cavalcante, dá por
encerrada a.presente reunião, agradecendo a presenca e o empenho de todos os consetheiros. Eu,
Eliana de Pinho, secretária dos trabalhos, elaborei a presente ata que segue assinada pelo ViceReitor e por mim subscrita.
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