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As quinze horas e dezesseis minutos do dia dezoito de novembro de dois mil e juinze, no Centro
Universitário Integrado de Ciência, Cultura e Arte (CUICA), Campus de Palmas, o MagnIfico
Reitor e Presidente deste Conselho, Prof. Márcio Silveira, dá inicio a trigésima sexta reunião
extraordinária. Conforme o livro de presencas o Conseiheiro Vinicius Pinheiro Marques está
ausente, mas o• Sindicato da Categoria Docente (SESDUFT) justificou e encaminhou,' como
substituto, o Professor Ary Henrique Oliveira. 0 Conselheiro Waldecy Rodrigues está ausente, mas
justificou e como sua substitdta legal, está presente a servidora Michelle Cilli. Já os Conseiheiros
Juscéia Aparecida Veiga Garbelini justificou sua ausência em virtude de compromissos fora da.
Universidade e encaminhou, como representante, a Professora Giselli Tamarozzi. As Conselheiras
Francisca Rodrigues Lopes e Amanda Ferreira Teixeira estäo auserites, mas justificaram e
indicaram, corno representantes para esta reunião, o Professor Marco Aurélio de Oliveira e o
discente José Teixeira Filho, respectivamente. Todos os demais conseiheiros estAo presentes.
Registra-se ainda a presença de alguns membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CONSEPE) que foram convidados a participar desta reunião ampliada, considerando a relevância
dos assuntos a serem tratados. Em seguida, o MagnIfico Reitor apresenta aos Conseiheiros a pauta a
ser apreciada, que segue a seguinte ordem: Item 1) Calendários Acadêmicos POs-Greve 2015 da
UFT: a) Proc. n.° 23101.004138/2015-30 (Câmpusde AraguaIna); b) Proc. n.° 23101.004139/201584 (Campus de Arraias); c) Proc. n.° 23101.004303/2015-53 (Campus de Miracema); d) Proc. n.°
23101.004137/2015-95 (Campus de Palmas); e) Proc. n.° 23101.004319/2015-66 (Campus de Porto
Nacional - Curso de Letras/Libras); 0 Proc. n.° 23101.004069/2015-64 (Campus de
Tocantinopolis); Item 2) Proc. n.° 23101.000955/2015-19 - AlteracOes no Estatuto da Universidade
Federal do Tocantins. Tern inIcio a apreciacâo da pauta. Item 1) Calendários Acadêmicos POsGreve 2015 da UFT. A relatora dos processos que envolvem a pauta em questão, Conselheira
Berenice Feitosa Aires, apresenta corn 0 auxilio do data show urn apanhado de todos os Calendários
Académicos recebidos pela Pró-Reitoria de Graduaçäo (P.rograd). Destaca que as datas apresentadas
foram aprovadas nos respectivos Conselhos Diretores dos Campus que tiverarn suas atividades
paralisadas em virtude da greve docente e técnico-adrninistrativa. Em sIntese, especifica as datas de
inIcio e firn dos semestres 2015.1, 2015.2 e 2016.1 paraalgunscursos. Em seguida faz algumas
consideraçoes quanto aos perlodos administrativos e acadêmicos lancados nos referidos Calendários
e explica que ha questôes que precisam ser revistas, pois alguns prazos precisam ser cumpridos em
funço de procedimentos acadêmicos e adrninistrativos. Em discussão, a Conselheira Ana Lácia de
Medeiros acrescenta que quando o Consuni decidiu descentralizar a elaboracäo dos calendários
acadêmicos para os Campus, logo o Conselho Diretor de Palmas formou uma Comisso para iniciar
as discussöes. Ressalta que apesar da experiência ter sido enriquecedora para o Campus, ha a
preocupacão pela grande quantidade de calendários que a UFT terá. Conselheiro Gorge Franca
parabeniza a Conseiheira Berenice Feitosa e sua equipe pela organizaçaodo trabalho apresentado e
informa que o Campus de Porto Nacional fez uma ampla discussäo, inclusive coni a participacão de
alunos, para a elaboraçâo do calendário. Conselheira Ana Lécia de Medeiros demonstra

jreocupacao quanto a equipe que trabaiha corn a execucão orcamentária, pois esta segue o ano civil
e por isso muitas atividades acadernicas näo poderao estar prejudicadas no rnês de dezembro haja
vista qué o Sistema èstará fechado para compra. Conselheiro José Ribamar. Ferreira partilha da
preocupacão e salienta que a decisão de deseentra!izacao foi acertada para o momento, mas que
futurarnente o Conseiho deverá assumir a unificaçao dos Calendãrios novariente. Conseiheira
Isabel Auler afirma que a decisão do Conseiho foi soberana e sábia, pois resiSeitou as diferencas e
44
45 adversidades que os Campus viviath naquele momento e o direito de continuidade das aulas foi
exercido por aqueles que assim decidiram. Salienta que é importante que se aprove as datas de
46
inicio ,e fim de semestres, mas que as questOes técnicas e internas do calendário deverão ser
47
48 definidas pelas equipes das secretarias acadêmicas que possuçm conhecirnento especIfico para
49 tanto. 0 MagnIfico Reitor demonstra satisfacAo pela decisão que o Conseiho tomou em
so descentralizar e afirma que todos os Campus nunca discutirarn urn calendário corn tanto afinco
como foi feito dessa vez. Conselheira Isabel Auler parabeniza a equipe da Diretoria de Tecnologia
51
52 da Informação que está fazendo toda a gestão sistêmica dos calendários independentes. Após os
53 debates, o MagnIfico Reitor sugere que os Ca!endários sejam aprovados corn as datas de inicio e
54 fim dos semestres letivos e apOs a Prograd fará os ajustes necessários corn a inclusão dos prazos
55 administrativos ,e acadérnicos. Em votação, os Calendários são aprovados. Item 2) Alteracoes no
56 Estatuto da Universidade Federal do Tocantins. A Conseiheira Isabel Auler faz urn apanhado
histOrico deste processo na pauta do Consuni e lembra que sua discussão iniciou-se no ano de 2014,
57
corn 1 objetivo .detrazer uma nova composicâo dos Conseihos Superiores e deatualizar as questOes
58
59 que já.foram ithplementadas na UFT. Salienta que no decorrer das reuniöes do Consuni foi formada.
60 . uma Comissão para fazer as adequacOes e atua!izacOes necessárias ao Estatuto de 2004 e que seriam
posteriormente apresentadas aos Conselheiros para apreciacão. Tal Comissão foi formada pelos
61
Conselheiros José Ribamar Ferreira Noleto, Salmo Moreira Sidel, pelo Professor Paulo Fernando de
62
63 Melo Martins e pelos membros da Comissão de Legislacao e Normas do Consuni, recebendo ainda
• 64 o auxIlio do Professor Elvio Quirino. Ressalta a importância de se distinguir esta proposta de
65 alteracao corn o processo de discussão da Estatuinte, haja vista que a prirneira trata-se de urna
66 atualizacão do documento já existente e o segundo seria urn processo rnais complexo de
competência das categorias docente, discente e técnico-administrativa. Desta forma, apresenta
67
68 alguns pontos que foram inseridQs na atualização do Estatuto, como a criacão da Copese, dos
Institutos, das três.novas Pró-Reitorias, da Editora, de novos cursos de graduação, de pOs-graduacão
69
70
lato sensu e s1iicto sensu, dentre outros. ApOs os esciarécimentos, a Conselheira sugere que. seja
feita a leitura artigo por artigo para que os demais Conseiheiros apresentem suas contribuicOes. 0
71
72 Conselheiro do Consepe, Professor Sairno Moreira Side], afirma que gostaria que este documento
fosse elaborado na forma de Estatuinte e questiona a participacão dos PrO-Reitores como membros
73
74 dos Conseihos Superiores, considèrando que estes não são eleitos pela Cornunidade Académica e
75 sim indicados pela Gestão. Ao que o Conselheiro Marcos Antonio dos Santos sugere que seja
'76 incluido urn parágrafo na Composicao dos Conelhos que deixe claro quern são os membros
consultivos e deliberativos. 0 MagnIfico Reitor intervérn na discussão e s&licita que o documento
77
seja lido na Integra e após Os conseiheiros apresentem suas contribiicOes. Dando continuidade, a
78
79 Conselheira Isabel Auler apresenta o docurnento como urn todo dando ênfase para os artigos que
estão sendo alterados e ressalta que estas alteraöe somente estão adequando o Estatuto a atual
80
81 realidade da Universidade, o que reflete tambérn na composicão e representacAo dos Conselhos
82 Superiores. Lembra que fipi aprovada na 88a Reunião Ordinária do Consuni a criação de uma
Cornissão Consultiva Paritária que discutiria uma possIvel metodologia para inicio do processo da
83
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84 Estatuintecontudo, ainda está faltando SESDUFT indicarum representante para compor a referida
85 Comissão Salienta a importância de atua!izaão do Estatuto. Conseiheiro Ary Henrique Oliveira
.86 não concorda que seja somente uma atualização e afirma que e necessário que seja feita a Estatuinte
87 para isso. Conseiheira Kristinne Kelly afirma que é preciso levar em consideração 'que este
88 Conselho já aprovou muitos itens que ndo estavam previstos no Estatuto. Salienta que a categoria
...8----s-ervidores técnico-administrativos 6 favorável a Estatuinte, mas que ehtende que a adequacao
90 do .Estatuto a realidade da UFT d necessária. Conselheira Aha Lucia de Mediros ressalta que a
instituiçãb está em processo dç amadurecimento e várias questOes demostram que é preciso os trés
91
92 segmentos se dediquem as questoes institucionais e aperfeicoem os regramentos da Universidade,
93 em especial ao Estatuto. E urgente a necessidade de se criar uma metodologia e iniciar o processo
94. da Esttuinte, pois não dá para ficar emendando o documento. existente. Informa que nAo se sente
95 confortável em votar o assunto em questAo, pois este näo foi discutido no Conseiho Diretor.
96 Conseiheiro Ary Henrique Oliveira solicita a presidéncia do Conseiho vistas ao processo e que seja
.97 retirado da pauta, ao que é esciarecido pelo Magnifico Reitor .da impossibilidade de vistas,
98 considerando que o processo ja está na pauta ha váriâs reuniOs. Conselheiro José Ribamar Ferreira
99 acrescenta,.que sempre defendeu no Consuni que' a Estatuinte fosse discutida nas categorias,
100 juntamente com a gestao superior e lembra què. . Os estudantes e os servidores técnico101 administrativos indicaram seus representantes para a composicão da Comissão Consultiva Paritária.
102 Defnde que seja aprovada as alteracOes neste momento e que as trés categorias se unam para
103
continuidade aos debates para a Estatuinte. Epi relacão .ao questionamento feito . pelo Conseiheiro
104 Salmo Moreira Sjdel, o MagnIfico Reitor salienta que o problema da Universidade näo se encontra
105 na figura dos PrO-Reitores como membros dos Conseihos Superiores e afirma que esta participacao
106 contribui muito para as discussöes. Lembra que para que haja a deflagraçäo da Estatuinte é.
107 necessário que as três categorias estejam unificadas e. que seja definida a metodologia para que o
108 procedimento seja feito da maneira correta. Ressalta que as alteraçOes no Estatuto nâo invalidaräo o
109 processO da Estatuinte e por isso pede aos Conseiheiros que àprovem as a!teraçOes conforme foram
110 apresentadas na proposta. Ao que o Conselheiro Marcos Antonio dos Santo questiona avotacao do
111 . documento sem que os conselheiros possam discutir e' apresentar propostas de adequacOes.
112 Conseiheira IsabeP Auler salknta que a proposta apresentada foi formulada por uma Comissäo
formada neste Conselho, apOs o recebimento de contribuicoes dos demais Conselheiros. 0
113
114 MagnIfico Reitor destaca que ate o momento tern-se duas prOpOstas para votacão: a) aprovar o texto
115 na integra, conforme foi apresentado pela Conseiheira Isabel Auler ou b) aprovar o documento,
116 excluindo-se a modificação na composicäo dos Conseihos Superiores. Em seguida, coloca as duas
117 proposicOes para discussão do Pleno. Conseiheira Ana LCicia de Medeiros reitera que não se sente
118 confortávél em votar pelo. Campus de Palmas por näo ter havido esta discussão no Conseiho
119 Diretor. Conselheira Isabel Auler faz os devidos esclarecimentos quaiito a composicào dos
120 Conseihos e sugere que . estes atendam minirnamente o que diz a Lei de Diretrizes e Bass da
121 Educacâo, qué é a composicao de 70% de docentes, 15% de servidores técnic'oadrninistrativos e
15% de discentes. As Conseiheiras 'Ana Lucia de Medeiros e Vânia Maria de AraUjo solicitam que
122
123 o assunto volte as bases para que seja discutido e retorne na próxirna reuniãd do Consuni, no dia 10
124 de dezembro de 2015, corn nielhores condicoes para ser votado. Ao qu o MagnIfico Reitor afirma
125 que para assuntos polémicos corno este não havera consenso e por isso mantém a proposta de
126 vtaçäo do documento apresentadO, excluindo-se apenas a alteração na composicão dos Conseihos
127 Superiores que deverá atender a porcentagem exigida pela LDB, conforrne sugerido pela
128 Conseiheira Isabel Auler. Visando facilitar a votaçAo, neste mornento oMagnIfico Reitor fa; a
•
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chamada nominal dos Conselheiros para verificar quais estão presentes. Em votação, as alteraçOes
no Estatuto são aprovadas corn onze votos favoráveis, dois votos contrários (Conseiheiros Marcos
Antonio dos Santos e Ary Henrique Oliveira) e duas abstencOes (Conselheiras. Ana LUcia de
Medeiros e Vânia Maria de AraUjo). 0 Conselheiro Marcos Antonio alerta para a decisão, pois
133
acredita que esta votação 6 qualificada e deve receber pelo menos dois tercos de votos favoráveis
ITT pArd -zliie haja alteraçoes e modificacoes no EstatUto. Finalizando, o MagnIfico Reitor solicita ao
135 Sindicato da Categoria Docente qué faca a indicaçao dos membros que irão compor a Comissão
136
Paritária que definirá a metodologia da Estatuinte. Nada mais havendo ,a ser tratato, as dezoito horas
137
e trinta minutoso MagnIfico Reitor dá por encerrada a presente reunião, agradecendo a presenca e o
138
empenho de todos os Conseiheiros. Eu, Claudinéia Pereira da Silva, secretária dos trabaihos,
139
elabórei a presente ata que segue assinada pelo Magnifico Reitor e por mim subscrita.
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