ATA DA 70 REUNIAO ORDINARLA DO CONSELHO UNIVERSITARIO
(CONSUNI) DA. UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
As quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e seis de outubro de dois mil e onze, no
Auditório da Reitoria, Bloco IV, Campus de Palmas, o MagnIfico Reitor, Professor Alan Barbiero,
3 dá inIcio a septuagésima reuniAo ordinária do CONSUNI, fazendo a leitura da convocaço e
4 respectiva pauta, clue, após alteracoes, é aprovada por unanirnidade e obedece a seguinte ordern:
5 Item 1) Votacäo das atas da 69' ReuniAo Ordinária e da 20 Reuniäo Extraordinária do CONSUNI;
6 Item 2) Infonnes; Item 3) Proc. n°. 23101.002600/2011-31 - Referendar a alteracâo da data de
7 apiicacao das provas do Processo Seletivo Vestibular 2012.1 da UFT; Item 4) Proc. no.
8 23101.002589/201 1-17 - Referendar a mudanca na denominacäo da Biblioteca Central do Campus
9 de Araguamna; Item 5) Processo n°. 23101.003206/2011-10 - Anteprojeto de ResolucAo do processo
10 de composição da Lista TrIplice para nomeaçao de Reitor e Vice- .Reitor da UFT, maridato 201211 2016; Item 6) Processo n°. 23101.003390/2011-06 - Contratação da FAPTO para apoio logistico e
12 financeiro parcial ao projeto intitulado "Processo Seletivo para ingresso em cursos de graduacão 13 Vestibular UFT 2012.1"; Item 7) Processo 110. 23101.002627/2011-23 - Normativa para 0
14 funcionarnento do Coniitê de Valorização dos Servidores Técnico-Adrninistrativos - Apresentacâo
15 do docurnento final; Item 8) Processo n°. 23101.003213/2011-11 - Reformulação da normativa
16 para a concessão de bolsas de apoio institucional, por meio de FundacOes de Apoio, a servidores
17 efetivos da UFT (Revogacao da Resolução CONSUNI n°. 15/2010); Item 9) Processo n°.
18 23101.003261/2011-18 - Redistribuicão do servidor técnico-administrativo SOstenes Soares
19 Gornes da UFT para a Universidade Federal de Goiás (UFG); Item 10) Processo no.
20 23101.002584/2010-03 - Revisäo de freqtiência da académica Diléia Goncalves Bezerra - Recurso
21 do Professor Luis Gomes Kin.ior. Confonne o Livro de Presencas, o Conseiheiro Luis Eduardo
22 Bovolato não está presen.te a reunião, mas justificou a auséncia e encarninhou, como representante,
23 o Professor Alberto Pereira Lopes. Todos os dernais Conseiheiros se encontrarn presentes. Tern
20 Reuniào
24 inIcio a apreciaçao da pauta. Item 1) Votacão das atas da 69 ReuniAo Ordinária e da
25 Extraordinária do CONSUNI que são aprovadas, após alteracôes. Item 2) Informes. a) 0
26 MagnIfico Reitor passa a palavra ao Cerirnonial para a conducAo da Cerirnônia de Posse dos
27 Membros do Conseiho Editorial da Editora da UFT, que será cornposto petos seguintes
28 Professores: na qualidade de Titular, Gessiel Newton Scheidt, Etiene Fabbrin Pires, Salmo Moreira
29 Sidel, Christian José Quintana Pinedo, Wagner Rodrigues da Silva, Temis Gomes Parente, Yolanda
30 Vieira de Abreu, João Batista de Jesus Felix e Rafael Montanhini Soares de Oliveira. Na qualidade
31 de Suplente, Renata Junqueira Megale Pereira, Jeane Alves de Airneida, Marcelo Leineker Costa,
32 Jocyleia Santana dos Santos, Dermival Venâncio Rarnos Ji.'inior, Aloisio Alencar Boiwerk e
33 Rodrigo Poreli Moura Bueno. 0 Magnifico Reitor agradece o empenho e contribuição de todos por
34 aceitarem rnais este desafio. b) Conselheira Celia Maria Grandini Albiero informa que o Curso de
35 Serviço Social do campus de Miracerna, recentetnente, passou pelo processo de avaliação do
36 Ministério da Educação e obteve nota 4,0. c) Conseiheiro Davi Ferreira da Silva informa que, por
37 motivos pessoais, está deixando a representação dos técnicos adininistrativos neste Conseiho, e, na
38 próxilna reunião, 0 Sindicato ira encarninh.ar urn n.ovo tionie para substituI-lo. d) Projeto UFT
39 Conecta: a Internet Social - A Diretora de Comunicaço, Jacqueline Carrara, coin o auxIiio de
40 datashow, explica que o Projeto é urna parceria entre a UFT e os municIpios em que ha Campus da
a
41 Universidade e tern por objetivo disponibilizar internet social, gratuita e liinitada, coin
42 pesquisas, c-mails e redes sociais. Enfatiza, ainda, que este é o major projeto brasileiro de internet
43 gratuita promovida por urna Universidade. Ao que o Diretor de Teenologia da Infonnacão, Rogério
44 Nogueira, complementa esclarecendo como será o procedirnento de instalacâo das torres nas
45 escolas municipais, os requisitos e os procedirnentos para a recepcào do sinai pela cornunidade. 0
46 cronograrna de inauguração das tones se iniciará no próxirno dia vinte e urn de novembro, em
47 Patinas e, na sequência, será estendido para os outros seis campi da UFT. e) Edital Minuto UFT 48 Diretora Jacqueline infornia que o Edital do Projeto Minuto UFT, aprovado por este Conseiho, está
49 em fase de conclusâio e que setenta por cento dos ternas do Projeto será suprido pelo docurnento e o
50 restante será escoihido via Diretoria de ComunicaçAo. Inicialmente, o Edital conternplará
1
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semestre, coin a selecâo de dezessete ternas, e os demais seräo indicados pela DICOM. 0
Magnifico Re:itor solicita aos Diretores que divulguern o Edital em seus Gampi. f Edita! Püblico da
53 Radio Universitária - Diretora Jacqueline anuncia que está disponIvel o Edital para a formaçao de
54 urn Grupo de Trabaiho em Palmas, aberto a sociedade em geral, coin finalidade de cliscutir a
ss Radio que atenderá aos interesses da Comunidade Acadêinica e definir as suas diretrizes editoriais.
56 0 MagnIfico Reitor acrescenta que a Radio conternplará os Campi de Porto Nacional, Miracema e
57 Palmas, posteriormente, se estenderá ao restante da Universidade. g) MagnIfico Reitor informa que
58 foram feitas adequacOes administrativas na Reitoria, visando a meihoria no desempenho do
59 trabalho executado por aiguns setores. A Diretoria de Assuntos Internacionais (DAT) e a Diretoria
60 de Obras (DOC) estarAo agora vincutadas a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e a Pró-Reitoria de
61 Adrnithstraco e Finanças, respectivamente, deixando de fazer parte do Gabinete do Reitor.
62 Indagado pelo Conseiheiro Aurélio Pessôa Picanço sobre a necessidade de aprovaco deste
63 Conselho para estas alteraçOes, esciarece que esta é urna prerrogativa do Gabinete em delegar a
64 outras Pró-Reitorias a coinpetência para conduzir essas Diretorias. Item 3) Proc. n°.
65 23101.002600/2011-31 - Referendar a aiteracao da data de aplicacâo das provas do Processo
66 Seletivo Vestibular 2012.1 da UFT - 0 MagnIfico Reitor esciarece os motivos que levaram a
67 alteracao ad rferendum deste Conseiho das datas de aplicacâo das provas, considerando que as
68 mesmas coincidiam coin aplicacâo do ENADE e que näo havia previsäo de realizaço da reunito
69 deste Conseiho. Ent votaço, a alteracäo ë referendada por unanimidade. Item 4) Proc. no.
70 23101.002589/2011-17 - Referendar a rnudanca na denorninaço da Biblioteca Central do Campus
71 de Araguamna - MagnIfico Reitor informa que o pedido de aiteracâo do nome da Biblioteca do
72 Campus de Aragualna partiu daquele Conseiho Diretor, coin intuito de prestar urna homenagem
73 ao Professor Severino Francisco de Oliveira Filho, falecido recenternente, e que contribuiu de
74 maneira significativa para o desenvolvimento do Campus. Em votaçAo, a alteraçAo é referendada
75 por unanimidade. Item 5) Processo n°. 23101.003206/2011-10 - Anteprojeto de Resoluçäo do
in andato
76 processo de eornposiçâo da lista trIplice para norneaçao de Reitor e Vice-Reitor da UFT,
77 2012-2016 - Relatora: Conseiheira Juscéia Aparecida Garbelini. Inicialinente, o MagnIfico Reitor
78 solicita que a discussAo acerca do assunto seja dividida em trés etapas: a prirneira, coin
79 Conselho definindo se compora a Lista TrIplice utilizando-se, ou nâo, de consulta prévia a
80 Co:tnunidade Acadêmica; a segunda, que dependendo do posicio:natnento acerca da primeira etapa,
81 elaborará a Reso1uco que regulamentará o processo; e a terceira, que seria a definicAo, a princIpio,
82 da data para a reuniao do Conseiho que coinporá a Lista. Eselarece ainda, que as datas
83 interrnediárias desta etapa poderiam ser definidas após discussOes. A seguir, a relatora, coin
84 do datashow, faz urna retrospectiva histórica acerca das duas e!eicOes ja realizadas desde a criaço
85 da UFT. Lembra que, nos anos de 2004 e 2008, forarn feitas consultas informais organizadas pelas
86 entidades representativas, antes da forrnacao da Lista Triplice pelo Conseiho Universitário. Sendo
87 que na prinleira, realizada pela Sesso Sindical dos Docentes da UFT (SESDUFT) e pelo Diretório
88 Central dos Estudantes (DCE), o peso de votacAo equivalia a cinquenta por cerito para cada
89 segmento. E na segunda, organizada por essas du.as categorias sornando-se, ainda, o Sindicato dos
90 Servidores Técnico-Adrninistrativos da UFT, corn peso de cinquenta por cento para a categoria
91 docente e vinte e cinco para as demais. Informa que a Universidade recebeu urna Nota Técnica,
92 encarninhada pelo Ministério da Educaçâo, que consolida e orienta a organizaçao e Os
93 procedirnentos necessários para a e1aboraco da Lista TrIplice para nomeacâo de Reitor de
94 Instituico Federal de Ensino Superior. Enfatiza que o docuinento menciona que a composiçäo da
95 lista é de cornpetência exciusiva do Colégio Eleitoral, neste caso, o Consellio Universitário, que é
96 fonnado conforme preconiza a legislacao: setenta por cento de seus membros sâo docentes. 0
97 MagnIfico Reitor esciarece que caso este Conseiho opte por deixar corn que as trés entidades
paritária, nâo
98 conduzarn a consulta informal a cornunidade universitária, inclusive coin
99 estará contrariando a legislaçäo, pois a consulta nâo vincula, juridicamente, a decisão do
100 CONSUNI na elaboracao da lista. E, se for realizada a Consulta Prévia a cornunidade organizada
101 pelo CONSUNI, necessariamente, o peso dos votos será setenta por cento para a categoria docente.
102 Aberta a discusso, os Conseiheiros Aurélio Picanco e Patrick Letouzé solicitarn que esse assunto
103 retorrie as bases, para que as entidades discutarn e se posicionern antes de tornarern qual uer
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decisAo neste Conseiho. Conseiheiro Patrick aponta, ai:nda, trechos da Nota Técnica que enfatizam
a participacAo de setenta por cento de docentes na forinaçAo da lista trIp1ice e que o CONSUNI é
independente a qualquer consulta. Ao que a Conseiheira Nataly Sousa Dias argumenta que os
discentes da UFT sempre lutaram pelo direito a paridade dos votos, afirmando que a categoria é
favorável a uina consulta informal para que possam ter a oportunidade de escoiher os dirigentes de
maneira justa. Conseiheiro Elson Santos, representante dos servidores técnico-administrativos,
após a leitura de urn manifesto pessoal, solicita clue a Constituiçao Federal seja respeitada e pontua
iii que este assunto é perfeitamente cabIvel na pauta da próxima assembléia da categoria. Conseiheiro
112 Márcio da Silveira menciona que este Conseiho será o instrumento para referendar o que a
113 comunidade decidir, demonstrando-se favorável a paridade dos votos. Defende, ainda, que a
114 consulta será uma grande oportunidade de se debater e discutir o que queremos para a
115 Universidade, Dando continuidade, o MagnIfico Reitor ressalta que o processo dever ser pautado
116 na legalidade e que as entidades possuem maturidade suficiente para conduzir, corno já conduziram
117 anteriormente, o processo de consulta a comunidade acadêrnica. Este Conseiho deve decidir se ira
118 conduzir este processo, obedecendo a proporcäo setenta, quinze e quinze corno determina a lei, ou
119 näo, deixando as entidades, caso queiram, conduzir urna consulta informal. Conseiheiro Aurélio
120 demonstra preocupaçäo quanto ao posicionamento da categoria docente, haja vista que já foi
121 demonstrado o interesse dos técnicos e dos discentes em conduzir a consulta. Ao que o Conseiheiro
122 Patrick reafirma que, em assembléia anterior, os docentes já haviam decidido que a proporcao, em
123 qualquer que seja a eleico, deverá seguir o peso de setenta por cento para a categoria, justificando
124 o seu pedido de retorno do assunto para nova consulta a base. Conseiheiro Idemar Vizolli enfatiza
125 que d de suma irnportância que as categorias arnadureçam a discussâo para a tornada da decisäo.
126 Após discussôes, o MagnIfico Reitor apresenta duas propostas para votacäo: proposta 1) Que o
127 assunto retorne as bases para discussão e proposta 2) Que o CONSUNI nao realize a consulta
128 prévia, facuitando as entidades para, informaimente, conduzirem a mesma, deixando claw que caso
129 estas nAo aceitern conduzir, o CONSUNI poderá assumir o processo. Em votaçAo, a proposta 2 é
130 aprovada corn treze votos, enquanto a proposta 1 recebeu seis votos. Dando continuidade a
131 segunda etapa da discussão, a Conseiheira Juscéia apresenta, corn o auxIlio do datashow, duas
132 propostas de calendários. A primeira corn cerca de seten.ta e seis dias de campanha eleitoral,
133 culminando corn a realizacâo da reunião do CONSUNI para a indicacão dos nornes, no dia dois de
134 marco de dois mil. de doze; e a segunda, coin cerca de quarenta e cinco dias de campanha,
135 realizandose o CONSUNI no dia dezessete de abril de dois mil de doze. Paralelo aos calendários,
136 apresenta, ainda, o anteprojeto de Resolucäo que reguiamentará o processo corn vistas a
137 composicâo das listas trIplices para a escoiha do Reitor e Vice-Reitor da UFT, quadriênio 2012138 2016, para análise dos Conselheiros. 0 MagnIfico Reitor sugere que as liderancas das trés
139 categorias discutam e verifiquern o que é possIvel levar para as bases e esciarece que as datas
140 apresentadas pela relatora são somente sugestôes para a realizacão tambérn da consuita prévia, e
141 que 0 inais importante neste mornento é que o Co:tiselho defina a data de realizacão da Reunião do
142 CONSUNI, pois esta servirá de parâmnetro para a definicão das dernais. Em discussão, dentre outras
143 preocupaçOes demonstradas pelos Conseiheiros, destacarn-se o receio de uma possIvel deflagração
144 de nova greve pelos servidores técnico-adrninistrativos e docentes, no in(cio do ano de 2012, e a
145 diferença no perIodo de campanha eleitoral nos Campi da UFT. Ao que a Conseiheira Nataly
146 ressalta que cabera a Comissâo responsável pela consulta prévia definir o calendário do processo e
147 Iernbra que, caso haja greve, os alunos estarão prejudicados, visto que, em perIodo de greve, nAo
148 são obrigados a comparecer a Universidade, ao coritrário dos técnicos e pro fessores. 0 MagnIfico
149 Reitor propOe, neste moniento, a votacão da data que será rea[izada a reuniAo do Conseiho
150 Universitário para a coniposiço da lista trIplice. As propostas apresentadas são as seguintes:
151 proposta 1) 02 de marco de 2012 e proposta 2)17 de abril de 2012. Em votação, a proposta 2 é
152 aprovada, corn urn conseiheiro se abstendo de votar. Ao final, o Magn.Ifico R.eitor orienta que as
153 entidades comecern a discutir e coloca o Conseiho a disposição para dirimir qualquer düvida.
154 Dando continuidade, a relatora faz a leitura do anteprojeto, artigo por artigo, tendo como parãmetro
155 a data de 17 de abril de 2012 para a realizacao do CONSUNI. Em votacäo, o anteprojeto é
156 aprovado corn onze votos e urna abstenção, ressaitando-se que o docurnento deverá ser
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enca.minhado aos Conseiheiros corn as datas definidas e baseadas nu Resolucoes anteriores. Item
6) Processo n°. 23101.003390/2011-06 - Contratacào da FAPTO para apoio logIstico e financeiro
159 parcial ao Projeto intitulado Processo Seletivo para ingresso em cursos de graduaco - Vestibular
160 UFT 2012.1" - Relator: Conseiheiro José Pereira GuimarAes, que lé o parecer favorável a.
161 contrataco. Em votaçâo, o parecer é aprovado. item 7) Processo 11°. 23101.002627/2011-23 162 Normativa para o funcionamento do Comitê de Valorizaçâo dos Servidores T6cnico163 Administrativos - Apresentacäo do docurnento final - Relator: Conseiheiro Elson dos Santos.
164 Informa que forarn feitas as adequacOes solicitadas por este Conseiho em reunio anterior. Em
165 votacAo, a normativa é aprovada por unanimidade. Considerando o adiantado da hora, o MagnIfico
166 Reitor dá por encerrada a presente reunio as dezoito horas e vinte :rninutos, agradecendo a
167 presenca e o empenho de todos os presentes. Eu, Claudinéia Pereira da Silva, secretária dos
168 trabaihos, elaborei a presente ata, que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por mirn subscrita.
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Claudineirada Silva
Secretária dos Orgãos Cole giados Superiores
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