ATA DA 52' REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO UN! VERSITARIO (CONSUNI)
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
As oito horas e cinquenta minutos do dia vinte e quatro de junho de dois mil e nove. no
Auditório do Bloco IV da Universidade Federal do Tocantins. Campus de Palmas, o MagnIfico
3 Reitor e Presidente deste Conseiho, Professor Alan Barbiero, dá inIcio a quinquagésima segunda
4 reuniao ordinária do Consuni, fazendo a leitura da convocacão e respectiva pauta, que, após
5 solicitacão de retirada da pauta dos itens 9 a 11, é aprovada em votação que apresenta duas
6 abstençOes e passa a obedecer a seguinte ordern: Item 1) Informes; Item 2) Processo n°
7 23.101.001.659/2009-97 - Solicitação de autorização para afastamento do MagnIfico Reitor para
8 ida a Conferéncia Mundial de Educacäo Superior, promovida pela UNESCO, em Paris; Item 3)
9 Processo n° 23.101.000.854/2008-19 - Discussäo sobre sançOes disciplinares no âmbito da UFT
10 (parecer da Procuradoria Geral); Item 4) Processo n° 23.101 .001.0 19/2009-87 - Queslionamento
Ii quanto a conlposiçäo do Conseiho Diretor do Campus de Miracema; Item 5) Processo n°
12 23.101.000.745/2009-82 - Pedido de afastamento parcial para qualif'icacao da servidora Doracy
n
13 Dias Aguiar de Carvaiho; Item 6) Processo o 23.101.000.256/2009-21 - Pedido de
1 4 redistribuição da servidora Rayssa Carneiro Santos; Item 7) Processo n° 23.1 01 .001 .498/2009-31
15 - Pedido de reconsideracão de decisäo do Consuni acerca do afastamento para doutorado da
16 Professora Berenice F.C. Aires; Item 8) Processo n o 23.101.002.745/2008-36 - Discussào acerca
17 da metodologia a ser adotada nas discussOes da Estatuinte. Alguns conselheiros alegam que nâo
18 tiveram tempo para ler as atas anteriores do Consuni encaminhadaspreviamente e outros, que
19 não receberarn os documentos. Então, delibera-se que os mesmos sejani votados na prOxima
20 reunião. Segundo o Livro de Presencas, os Conselheiros Eduardo Andrea Lemus e Willy Rosário.
21 da Silva no estão presentes e nâo encaminharam justificativas. 0 conselheiro Rennê Pereira da
22 Silva não esté presente, mas, justificou. Ainda segundo o Livro de Presenças, todos os demais
23 conselheiros estäo presentes. Tern injcio a apreciaco da pauta. Item I) Informes - Conseiheira
24 Ana Lucia Medeiros inforrna seu afastamento para doutorado, cuja primeira fase terá inIcio em
25 agosto proxirno, e agradece a oportunidade que teve em colaborar corn a Instituicäo por cerca de
26 cinco anos enquanto PrO-Reitora de Administracäo e Financas e Conseiheira do Consuni e
27 Consepe. 0 MagnIfico Reitor agradece a conseiheira, em nome da UFT, pelo brilhanie trabalho
28 que prestou durante estes anos a Instituição e informa que o Técnico Administrativo José Pereira
29 Guimarães Neto a substituirá na Proad. 0 MagnIfico Reitor comunica a aprovaco do prirneiro
30 mestrado na area de Ciências Humanas, em Letras, no Campus de Aragualna. Informa. também,
31 sobre a grande repercussao que teve o Seminário Internacional "Crise Civilizacional: Distintos
32 Olhares", realizado nesta semana. no Cuica, que reuniu expressivos nomes da intelectualidacle
33 nacional e internacional. Agradece a todos que colaboraram corn a realização do evento.
34 salientando o Governo do Estado, que poderia ter entregue o projeto do Seminário a outra
35 instituicäo mas, percebendo o rnomento pelo qual passa a UFT, confiou sua realizaçao a mesma.
36 Comenta, tarnbérn, sua eleiçao a presidência da Associacäo Nacional dos Dirigentes das
37 InstituiçOes Federais de Ensino Superior (Andifes). Item 2) Solicitacão de autorizacäo para
38 afastarnento do MagnIfico Reitor para ida a Conferência Mundial de Educacão Superior, em
39 Paris - 0 MagnIfico Reitor dá detaihes sobre esse afastamento, salientando a importância de seu
40 conteüdo e o fato de que o mesmo nâo trará onus para a UFT. sendo totalmente financiado pela
41 Andifes. Em votação, essa autorizacâo para afastamento é aprovada por unanimidade. Item 3)
42 Discussão sobre sancOes disciplinares no âmbito da UFT (parecer da Procuradoria Gera]) 43 Relator: Conseiheiro Eliseu Riscarolli, que lê parecer do Procurador Gera] acerca do processo
44 em questão, que trata das SancOes Disciplinares, onde são apontadas pequenas alteraçOes a serern
45 efetuadas no mesmo. Inforrna que todas as alteraçOes sugeridas já foram inseridas no documento
46 em questão. Em votação, essa resolução, já corn as alteracoes sugeridas, é aprovada por
47 unanimidade. A seguir, o MagnIfico Reitor informa que o doutor Felipe Bittencourt Potrich é o
48 novo Procurador Gera] da UFT, que, de antemão, solicita que demandas por pareceres : j n
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efetuadas somente via Reitoria.. Item 4) Questionarnento quanto a cornposicão do Conseiho
50 Diretor do Campus de Miracema - Relator: Conselheiro Eliseu Riscarolli, que ìé parecer da
5 1 Cârnara de Legislaçao e Normas manifestando-se contrariamente a participacão de
52 Coordenadores de Cursos Lalo Sensu no Conseiho Diretor do Campus de Miracerna, tendo em
53 vista que esses cursos, ao contrário dos sir/do sensu, são temporários e näo contain corn
54 Colegiados, não possuindo, assirn, representatividade de docentes, técnicos e alunos. Conseiheira
55 Celia Maria Albiero esciarece que o seu questionamento é quanto a legalidade da questao e
56 tambéni quanto a possibilidade do representante discente da pOs-graduação Iwo sensu participal'
57 da composicão em questão. Ern votação, o parecer do Conselheiro Eliseu é aprovado por
58 unanimidade. Questiona-se a validade das deliberacOes efetuadas corn a antiga forrnaçao do
59 Conselho, ao que se interpreta que não deverão ser invalidadas e, corno no Regimento do
60 Conselho Diretor nao ha veto explIcito a categoria em questão, poderá haver espaco para outras
61 interpretacOes a quern se sentir prejudicado. 0 Vice-Reitor, Conselheiro José Expedito
62 Cavalcante, assume a presidéncia do Conselho. Item 5) Pedido de afastamento parcial para
63 qualificaçao da servidora Doracy Dias Aguiar de Carvalho - Relator: Conseiheiro Elizeu
64 Riscarolli, que lê parecer da Câmara de Legislacão e Normas indeferindo o pedido em questão.
65 Conselheiros Daniel Sousa Aguiar, Ana Lucia Medeiros e servidora Selma Carmo de Sousa
66 tecem comentários favoráveis ao afastamento em questão, corn esta ultima fornecendo rnaiores
67 detalhes sobre o processo em análise. Conselheiro Eliseu salienta a irnportância dos
68 campi.elaborarem seu Plano de Qualificacao de Técnicos, a exernplo do PQD dos docentes, e
69 reitera que processos são analisados segundo dados constantes nos mesmos e não nos fornecidos
70 em reuniOes. Ao final, Conseiheiro Albano Salustiano Pereira, alegando desconhecimento dos
71 termos do processo, pede vistas do mesmo. Item 6) Pedido de redistrihuição da servidora Rayssa
72 Cameiro Santos - Relator: Conselheiro Eliseu Riscarolli, que lê parecer do Conseiheiro Eduardo
73 Lemus, indeferindo-o. Conseiheiros se manifestarn a favor do parecer, cornentando que esse tipo
74 de processo deve receber a major atencão possIvel, pelas conseqUências que o mesmo costurna
75 trazer a lnstituicão. E cornentado que, na realidade, não existe garantia de que. saindo urn
76 servidor técnico-adrninistrativo, tern-se urn código de vaga a disposicão, pois. a UFT
77 proporcionou, ate o momento, a saIda de cerca de cinco profissionais e não recebeu, em contra78 partida, os respectivos codigos de vaga e autorizaçOes porque docurnentos apresentados nâo
79 erani suficienternente claros quanto a garantia da reposicäo das vagas em questao. Ao final. o
80 parecer indeferindo o pedido em questão é aprovado em votacão onde consta urn voto contrário e
81 urna abstenção. Item 7) Pedido de reconsideração de decisão do Consuni acerca do afastamento
82 para doutorado da Professora Berenice F.C. Aires - Conselbeiro Eliseu Riscarolli informa que
83 sobre esse processo a Comissão de Legislacao e Normas não emitiu parecer, pois, entendeu Clue:
84 a deliberacão para a salda da professora Berenice foi efetuada neste Conseiho tendo em vista a
85 existéncia de urna vaga em aberto na cota do Curso de Geografia do Campus de Porto Nacional,
86 não configurando. assini, nenhuma excepcionalidade; o pedido de afastamento da Professora
87 Tereza Cristina Costa Medeiros, autora do pedido de reconsideracão ora apresentado, não foi
88 encaminhado, ainda, ao Consepe, não se sabendo, portanto, se o mesmo será indeferido para
89 justificar urn pedido de reconsideração. Conselheiro Márcio Galdino esclarece que urn ofIcio
90 assinado por ele - enquanto Presidente do Conselho Diretor do Campus - e urn parecer ernitido
91 por urn membro desse Conseiho, pertencente ao Colegiado de História, foram encaminhados a
92 Secretaria dos Orgaos Colegiados Superiores para melhor instrução do processo ora analisado.
93 Comenta que em Porto Nacional a deliberação da Professora Berenice, pelo Consuni, foi muilo
94 mal recebida pelo Conselho Diretor. pois, entendeu-se que este Conselho se sobrepôs a urna
95 decisão emitida pelo Consepe, segundo des a instância legal para análise desse assunto.
96 Conselheiro José Expedito lê artigo do Regimento da UFT onde consta que o Consuni é instãncia
97 de recurso a decisOes do Consepe, ao que o Conselheiro Márcio Galdino acrescenta que assim
98 seria se tivesse ocorrido erro na deliberacao do Consepe. Conselheiro .José Expedito comenta que
99 o que ocorreu foi que a professora que deveria sair e não saiu, agora pleiteia sua sal
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too Finalizando, Conseiheiro Albano pede vistas do processo. Item 8) Discussão acerca da
tot metodologia a ser adotada nas discussOes da Estatuinte - Conseiheiro José Expedito discorre
102 sobre o estado em que se encontrarn as discussOes sobre a Estatuinte e, salientando que somente
103 a Sesduft encaminhou contribuicOes ao boneco do documento, conclui que algo está faltando
104 para que se consiga despertar o interesse da comunidade acadêrnica para este processo. Sugere,
105 entäo, a criaçäo de urna Comissäo, sern poder deliberativo, que sisternatizaria os trahaihos que
106 cornpOern o processo da Estatuinte, regulando as reuniOes e orientando os debates. Assim,
107 acrescenta, quando forern definidos os delegados, os trabaihos já estaro apresentando urn
108 mInirno de solidez e amadurecimento, trabaihando-se sobre os dois docurnentos existentes: o
109 básico, apresentado pela Reitoria, e o da Sesduft. que o reinterpretou, agregando suas
Ito contribuicOes. Conseiheiro Fábio Duarte pondera que a discussão efetuada ate o mornento no
III foi perdida, atentando-se, porem, ao fato de que não se deve marcar data a ser cumprida e evitar
112 que a discussão seja centralizada somente na questão da paridade, devendo ser dirigida. tambérn,
113 para questionamentos e discussOes de outros ternas relevantes a Instituiçao. E sugerida a criaçäo,
114 tambérn, de urna Comissão de Trabaiho Setorial em cada campus, que repercutiria os resultados
115 da Cornissão Central. Ao final, corn dez votos a favor, trés contrários e urna abstençäo, é
116 aprovada a criacão dessas ComissOes, devendo a Central ser composta por representantes da
117 Sesdufi, do Sintad, do DCE, do Consuni, do Consepe e urn membro corn conhecirnento jurIdico.
118 As categorias terão prazo ate 15 de juiho próxirno para encarninharem os nomes, sendo que para
119 o Consuni é indicado o do Conselheiro Rafael José de Oliveira. A seguir, Conselheiro José
120 Expedito alerta para o fato de que substitutos de diretores de campus, que estão saindo de férias,
121 devern ser indicados previarnente e portarern o tItulo de doutor, corn a indicacäo sendo
122 encaminhada a Reitoria corn a devida antecedência para ernissão da respectiva portaria. Nada
123 mais havendo a ser tratado, as dezenove horas o Conselheiro José Expedito dá por encerrada a
124 presente reunião, agradecendo a presenca e o empenho de todos os conselheiros. Eu, Eliana de
25 Pinho, secretária dos trabaihos, elaborei a presente ata que segue assinada pelo MagnIfico Reitor
126 e por mirn subscrita.
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