ATA DA 21' REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO UN! VERSITARIO
(CONSUNI) DA UN! VERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de setembro de dois mu e onze, no
2 Auditório da Reitoria, Bioco IV, campus de Palmas, o Vice-Reitor, Professor José Expedito
3 Cavalcante da Silva, dá inIcio a Vigésima Prirneira R.eunio Extraordinária do Conswii, fazendo a
4 leitura da convocaço e a respectiva pauta, que, apOs a retirada do item 3 (Apresentacão do
5 documento final acerca da criacäo do Comitê de Valorizacii.o dos Servidores T6cnico6 Administrativos), a pedido do (.onseiheiro Elson dos Santos, foi aprovada por unanirnidade e
7 obedece a seguinte ordern: Item 1) Infomes; item 2) Proposta para criacâo do Calendário
8 Acadérnico da UFT pós-greve. Segundo o Livro de Presencas, os seguintes Conseiheiros
9 justificaram suas auséncias a reuniAo: MagnIfico Reitor, Professor Alan Barbiero; José Pereira
10 Guirnaräes e Girlene Figueiredo Macid. Conseiheiro Patrick Letouze Moreira justificou sua
11 auséncia e encaminhou corno seu representante Paulo Cléber Mendonca Teixeira. Ainda, conforme
12 o Livro de Presenças, todos os dernais Conseiheiros se encontratn a ReuniAo. Tern inicio a
13 apreciaco da pauta. Item SE) Informes, Conselheiro Marion Adriel Lopes Dias justifica sua
14 auséncia na reunião extraordinária realizada, em primeiro de seternbro, que, por problem as de
Is transporte e eomunicação corn o Campus de Gurupi, ficou impossibilitado de se deslocar para
16 Palmas. Apresenta seu comprovante de inatrIcula, esciarecendo que está devidarnente vinculado a
17 Universidade e corn situacSo regular na representaciio discente neste Conseiho. Item 2) Pro cesso
18 no . 23101.002651/2011-62 - Proposta para criaçào do Caiendário Académico da UFT pós-greve. 0
19 Vice-Reitor abre a discussào. Professor Paulo Cléber Mendonca Teixeira, representaudo a
20 categoria docente, nesta reuniäo, apresenta a proposta da SESDUFT, sugerindo que se elabore urn
21 calendário n.ico para todos os Gampi. Assim, os Campi de Miracerna e Palmas retornariarn suas
22 atividades do semestre 2011.1, a partir de 12 de setembro de 2011. E, no dia 03 de outubro de
23 2011, após os trâmites administrativos, as aulas do sernestre 2011.2 se iniciariani em todos os
24 demais Gampi, garantindo férias no més de janeiro e a continuidade do calendário em fevereiro.
25 Conseiheiro Idemar Vizolli apresenta a proposta do Campus de Arraias para a criacâo de urn
26 caiendário ünico para toda a UFT, sendo que as aulas se iniciariarn no dia 12 de setembro de 2011,
27 porém em tempos distintos, considerando a especificidade de cada Campus. Entre os dias 17 de
28 dezembro de 2011 a 1 0 dejaneiro de 2012 haveria recesso para todos os canipi e, nos dias 03 a 31
29 de janeiro de 2012, perIodo de férias, respeitando o direito de férias dos professores e considerando
10 de fevereiro de
30 que a infraestrutura da Universidade estaria disponIvel para. o PARFOR.. No dia
31 2012, ocorreria a retomada das aulas nos Campi de Palmas e Miracema e, no dia 10 de fevereiro de
32 2012, o retorno das aulas nos demais campi, sendo que as atividades do semestre 2011.2 se
33 encerrariam no final de fevereiro e, em seguida, se iniciaria o semestre 2012.1. Conseiheira Juscéia
34 Aparecida Veiga Garbelini apresenta a sugestâo do Campus de Porto Nacional, indicando o dia 19
35 de setembro de 2011 para a retornada efetiva das atividades do semestre 2011. 1, definindo a
36 semana de 12 a 17 de setembro de 2011 para a execuco das atividades administrativas de
37 matrIculas e devidos reajustes. Conselheiro Luis Eduardo Bovolato entende que as propostas dos
38 Campi de A.rraias e Porto Nacional atendem as necessidades do Campus de Aragualna, ressaltando
39 a necessidade de férias, no rnês de janeiro de 2012, para a disponibilizaçAo da infraestrutura para o
40 PARFOR. Conseiheira Celia Maria Grandini Albiero informa o posicionarnento do Campus de
41 Miracema, retoniando o semestre 2011.1, no dia 12 de setembro de 2011, coin calendário ünico, e
42 tCrmino no dia 24 de setembro. 0 inIcio do sem.estre 2011.2, nos Campi, seria no dia 03 de outubro
43 de 2011 e o encerrarnento no dia 18 de fevereiro de 2012. R.essaStta a importância de se manter a
44 unidade nas demanda.s coletivas, evitando a fragmentacao e respeitando a decisäo da greve por luta
45 de meihores salários e condicOes de trabalho na educaçâo. Conseiheiro Eduardo Andrea Lernus
46 Erasrno relata o manifesto do Campus de Gurupi que, teoricarnente, poderia recomeçar as aulas, no
47 dia 12 de setembro de 2011, contudo, na prática, riao possui condiçOes, pois, apesar do término da
48 construcAo do Bloco de Apoio LogIstico e Acadêmico (BALA), faltam salas de aula. Portanto,
49 Gurupi decidiu que näo retoma as aulas enquanto nAo tiver infraestrutura adequada para os alunos e
50 professores. Conseiheiro A urélio Pessôa Picanco informa que o Conseiho Diretor do Campus de
1

/

je

Palmas aprovou o calendário enviado pela PROGRAD e apresenta urna lista de pontos e
preocupacOes pertinentes: a) a garantia da concessäo de férias aos professores, no ano de 2012,
53 após encerrarnento do semestre; b) a norneacAo dos professores ternporários, aprovados em
54 concurso; c) posicionarnento da Reitoria quanto ao reinIcio do semestre, scm as secretárias dos
55 cursos, que estâo em greve; d) aluguel de urn prédio destinado aos !aboratórios dos cursos do
56 Reuni; e) reabertura do prazo para pré-matricula dos alunos que no fizeram os ajustes; f) insercão
57 de prazo de recurso para as notas no Calendário Acadêrnico. Reforca que o Conseiho Diretor
58 aprovou a proposta de calendário apresentada pela PROGRAD. Conseiheiro Elson dos Santos
59 informa que a proposta da categoria dos técnicos-adrninistrativos já foi repassada e diseutida corn a
60 PR.OGRAD e que se apresenta da seguinte maneira: nos Campi que encerraram o sernestre, os
61 procedirnentos de ajuste de rnatrIcula aconteceriarn nos dias 12 a 16 de setembro de 2011, corn as
62 aulas se iniciando no dia 19 de setembro. Nos Campi de Palmas e Miraceina, os ajustes de
63 matrIcula aconteceriam nos dias 29 e 30 de setembro e 03 e 04 de outubro, retomando as auias no
64 dia 06 de outubro de 2011. Conselheiro Flávio Moreira cientifica que a proposta do Campus de
65 Tocantinópolis se asserneiha as apresentadas pelos Campi de Arraias e Miracema, indicando a
66 sernana de 12 a 16 de setembro para o ajuste de rnatrIculas, reiniciando-se as aulas no dia 19 de
67 setembro. Conseiheiro Aurélio solicita esciarecirnento da R.eitoria quanto a nova programacäo das
68 Reuniôes do Conseiho de Ensino, Pesquisa e ExtensAo (CONSEPE), após a greve, uina vez que se
69 faz necessário discutir a atual situacao do Banco de Professor Equivalente na Universidade.
70 Conseiheiro Idemar Vizolli propôe que seja inserido no ponto de pauta "outros assuntos" a
71 discusso acerca da greve dos servidores técnico-admit.istrativos, visando a obter rneios de
72 pressionar o governo federal, para atender as reivindieacôes dos técnicos-adrninistrativos e,
73 consequentemente, por fim a greve, solucionando os problernas da Universidade. Ao que o Vice74 Reitor esciarece que, por se tratar de reunião extraordinária, nao cabe abertura para inserçao de
75 outros assuntos na pauta. Conseiheiro Eduardo Andrea Lernus Erasmo infoirna que o Campus de
por cento dos técnicos-administrativos
76 Gurupi está se adaptando a rotina de trabaiho coin
77 em exercIcio. Conseiheiro Marion Adriel Lopes Dias solicita que seja inserido no Calendário
78 Acadêrnico o perlodo para revisâo de notas e que seja dada atençAo especial ao perlodo de reajuste
79 de matriculas. Conseiheiro Aurélio Pessôa Picanco propOe que este Conseiho aprove urna Mocäo
80 de Apoio ao movirnento grevista, para que o Governo Federal retonie as negociacOes coin
81 servidores técnico-adrninistrativos, visando a urn horizonte de encerramento da greve. Conseiheiro
82 Mrcio Antonio da Silveira sugere que este Conseiho diseuta., prirneirarnente, o Calendário
83 Acadêrnico, e, após, cada Diretor de Campus apresente suas especificidades em reuniao
84 administrativa no Gabinete do Re:itor, para que sejam discutidas e anatisadas. PropOe, ainda, que o
85 perIodo de férias seja aurnentado para 15 dias, no mês de janeiro de 2012, e que as aulas se
86 estendain urn pouco mais no més dejuiho de 2012. Após amplas discussOes e diante das propostas
87 apresentadas, o Vice-Reitor informa que o Calendário Académico será urna cornposiço de ajustes,
88 colocando os seguintes biocos para votacAo: Proposta 1) reinIcio das atividades acadêmicas para
89 todos os Campi em 12 de setembro de 2011 (sendo que os Campi de Palmas e Miracema
90 reiniciariam as atividades de reposico de aulas do sernestre 2011.1 e os demais Campi
91 executariarn as atividades de reajuste de matriculas neste perlodo, reiniciando as aulas no dia 19 de
92 setembro); e Proposta 2) reinIcio das atividades acadêrnicas, em todos os Gampi, no dia 03 de
votos. Conseiheira Isabel Cristina
93 outubro de 2011. Em votacao, a Proposta I é aprovada coin
94 Auler Pereira esciarece que os prazos fixados no calendário aprovado, no final do ano de 2010,
95 serao observados na elahoraçâo deste novo caiendário, sendo necessário definir, neste mornento, o
96 inicio e fim de férias e recesso. A seguir, coin auxIlio do datashow, faz explanacäo da proposta de
97 calendário para o Grupo G2 (Campus de Palmas e Miracema) e para o Grupo G5 (Campus de
98 Aragualna, Arraias, Gurupi, Porto Nacional e TocantinOpolis), destacando as principais diferencas
99 entre urn e outro. Conseiheiro Idernar Vizolli enfatiza o consenso das atividades ate o més de
100 dezembro, cabendo a este Conseiho definir, ainda, o recesso de final de ano. 0 Vice-Reitor
101 apresenta duas propostas: a Proposta 1, coin recesso de 23 de dezembro de 2011 ate 03 de janeiro
livre; e Proposta 2, corn recesso se iniciando no dia 17 de dezembro de
102 de 2012, coin
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104 continuidade, Conselbeira Isabel coloca em discusso 0 ponto referente ao retorn.o das aulas, que se
105 dana, no dia 04 de janeiro de 2012, pam o G2, e no dia 19 de janeiro de 2012, para o G5,
106 considerando que os professores estaniam dando aulas no PARFOR. 0 Conselheiro Idemar Vizolli
107 apresenta a proposta de férias para os dois Grupos (G2 e G5) para os dias 02 de janeiro de 2012 a
108 31 de janeiro de 2012, garantindo a disponibilidade de salas de auias para o PARFOR, férias para
109 os docentes e, em seguida, a retomada do semestre. Conseiheira Isabel fala das i:mplicacôes dessa
110 proposta, pois comprorneteria as férias de juiho, que é urn direito do professor. 0 G5 teria, ainda,
III urn mInimo de sessenta dias de espera para o G2 cuinprir o calendário. Conseiheiro Elson enfatiza
112 que essa proposta reduziria o tempo n.ecessári.o para as rotinas administrativas. Conseiheiro Idernar
113 Vizo lii pro pOe que o G2 retorne no dia 01 de fevereiro de 2012 e 0 G5 no dia 15 de fevereiro de
114 2012, pois, dessa forma, se equalizania o calendário. Levanta a questAo legal de como ficaria o
115 direito dos professores a 45 dias de férias no ano letivo, por isso propOe que o que está sendo
116 charnado de "recesso a pantir do dia 22 de dezembro de 2011" seja considerado como "férias a
117 partir de 22 de dezembro de 2011". 0 Vice-Reitor esclarece que os 45 dias estâo condicionados as
118 férias acadérnicas e nenhurn professor, exceto os que estão na gesto, consegue entrar no sistema e
119 tirar férias no perlodo letivo. Conseiheira Isabel lembra que nem todos os professores estAo
120 habilitados a tirar fénias. Conseiheiro Márcio Antonio da Silveira sugere que o retorno das
121 atividades acadérnicas seja nos dias 09 ou 10 de Janeiro de 2012. Conselheiro Aurélio Pessôa
122 Picanco informa que 0 Campus de Palmas opta pelo retorno entre os dias 03 e 09 de j aneiro de
123 2012, pois Os professores tern hvre arbItrio para reposicão dentro do Calendário Acadêmico. 0
124 Vice-Reitor encarninha as seguintes propostas para votação: Proposta 1) Calendánio Acadérnico
125 apresentado pela PROGRAD; Pnoposta 2) retardar pam o dia 09 de janeiro de 2012 o corneco das
126 aulas, corn perda dos dias do carnaval; e Pnoposta 3) Catendário AcadCrnico segue suas atividades
127 como está apresentado, corn inclusäo de férias de 30 dias, a partir do dia 22 de dezembro de 2011.
128 Em votaçâo, a Proposta 2 C aprovada corn 09 votos, corn a Proposta 1 recebendo 06 votos, a
129 Proposta 3 recebendo 01 voto e 02 Conseiheiros se abstiverarn de votar, Conseiheiro Davi Ferreira
130 da Silva agradece o apoio dos demais Conseiheiros quanto ao posicionamento acerca da gneve dos
131 tCcnicos-adrninistrativos. Conseiheira Marluce Zacariotti IC Nota PtThlica, elaborada pela Diretora
132 de Comunicacâo e assinada pelo Consuni, para envio aos Ministdrios da Educaco e do
133 Planejarnento, alCm da Associaço Nacional dos Dirigentes das Instituiçoes Federais de Ensino
134 Superior (Andifes) e da linprensa, demonstrando a preocupacAo da Universidade e pedindo a
135 sensibilizacäo para retornada das negociacOes da greve. Nada mais a ser tratado, as dezesseis horas
136 e trinta e nove ininutos, o Vice-Reitor dá por encerrada a presente reunio, agradecendo a presenca
137 e o empenho de todos os participantes. Eu, ClaudinCia Pereira da Silva, Secretánia dos trabaLhos,
138 elaborei a presente ata que segue assinada pelo Vice-Reitor e por mim subserita,
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