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/

As oito horas e cinquenta- minutos do dia seis de marco de dois mil e treze, no Auditório da
2 Reitoria, Bloco IV, Campus d Palmas, a Vice-Reitora, Professora Isabel -Cristina Auler. Pereira dá
3 inIcio A viésima sexta reunião extraordinária .do Consuni fazendo a leitura da convocacão e
4 respctiva pauta que, após a inclusào da apresentacão do novo site da UFT em outros assuntos, é
5 aprovada e obedece a seguinte ordem: Item 1)Proeesson.° 23101.000769/2013-18 - Definicâo da
6 norfnativa para o processo. eleitoral para o cargo de Coordenador de Curso de Graduacao da
7 Universidade Federal do Tocantins - U1T, mandato 2013'2015; Item 2) Processo n.°
8 23101.000559/2013-20 - A1teraco da Resolucao Consuni n° 16/2009, que regularnenta a
9 Avaliaçao de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos dâ UFT; Item 3) Processo n.°
10 23101.000729/2013-76 - Criacão e implantacao da Prefeitura Universitária (PU) da Universidade
11 Federal do Tocantins; item 4) Outros Assuntos: ApresentacãQ do novo site da UFT. Confonne o
12 Livro de Presencas, o MagnIfico Reitor não se encontra presente a reunião em funcao de sua
13 viagem a Brasilia pa:ra -participâr da Reunião da ANDIFES. 0 Conselhero George Franca dos
14 Santos encontra-se ausente, porém encaminhou .justificativa Já os Conseiheiros Aurelio Pessoa
15 Picanco e Amanda Teixeira não estão presentes, thas justificaram e encaminham corno
16 representantes, o Profssor Fernan Enrique Vergara Figueroa e o acadêmico Vitor Carlos Pereiia
17 de Macedo, respectivamete. Todos os demais conseiheiros se encontram presentes. Tern inicio a
18 apreciacão da pauta: Item 1) Processo n.° 23101.000769/2013-18 - Defiriição da normativa para o
19 processo eleitoral pra ó cargo de Coordenadr de Curso de Graduacão dà Universidade Federal do
20 Tocantins - UFT, mandato 2013-2015 - Relatora: Conseiheira Juscéia Aparecida Veiga Garbelini.
21 Dando continuidade as discussOes da 79" ReuniAoOrdinária, corn o auxIlio do aatashow, a relatora
22 menciona que urn dos pontos polêmicos da proposta da normativa apresentada foi a: criacão -da
23 figura do Coordenador Substituto Defende que havia esta lacuna nas normtivas anteriores e que a
24 criação de tal instituto foi pautada no art. 37 do Regimento Geral da UFT e no art. 38 da Lei
25 8.112/90. Em seguda, a relatora faz a leitura item por item da normativa. Esciarece düvidas
26 levantadas pelos Conselheiros, ressaltando quais as cOmpetências e atribuiçOes do Coordenador
27 Substituto e informando que este, juntamente-com o Coordenado( Titular, formará uma chapa para
28 disputar as eleicôes. Conseiheiros George Lauro Ribeiro de Brito, Celia Maria Grandini Albiero,
29 Luis Eduardo Bovolato e Fernan Enrique -Vérgara Figueroa demonstram preocupacão em se
30 conseguir candidatos a Coordenador Substituto e delirnitar quais seriam as reais atribuicOes de sua
31 função. A relatora ressalta que o Coordenador Substituto sera' para ôs caos de impedimentos legais
32 do Titular e que inclusive esta ja havia sido - urna solicitaçào da Diretoria de Desenvolvimento
33 Humano, após experiências anteriores de coordenaçOes de curso Conseiheiro Salmo Moreira Sidel
apresenta düvidas relacionadas a area de forrnaçäo , do candidato e que em função da
35 rnultidisciplinaridade . da universidade, defende que todo professor poderia se candidatar a
36 coordenaco de curso. Ao que 6 esclarecido pela Conselheira Isabel que nos critérios de

instruthentos de avaliacão do MEC, a pontuacão 5,0 para coordenação do Curso refere-se também
38 a area a fim do coordenador. Ficando a critério do colegiado a eleicao de urn coordenádor que nâo
.39 seja da area a fim e em consequência obter uma pontuacão meñor. Conseiheira Celia acrescenta
40 que Para algurnas profissOes ha a exigência de que o coordenador seja daárea. Conseiheiro Flávio
41 Moreira expOe que a figura do sub stituto, se estenda também Para as prOximas éleicOes Para Diretor
42 de Campus. Em seguida, a proposta de eleição conjunta Para Coordenad,or. e Coordenador
43 Substituto é aprovada, em votacad que conto,u corn 10 votos favoráveis, 04 contrários e 02
44 abstencôs. . Conseiheiro Salmo Moreira Sidel propöe, äinda, que Para os casos em, que houver
45 somente , um candidato e este nâo conseguirum sub stituto, a indicacâo será feita a posteriori pelo
46 colëgiado do curso. Em votação, a proposta e rejeitada e todos os colegiados deverão apresentar,
47. Coordenador e Coordenador Substituto. Em se tratando do art. 2 0 do anteprojeto, a Coñselheira
48 Isabel propOe que o Coordenador e o CoordenadoF Substituto devam estar na grande Area afim do
49 Curso, tal qual definida pela tabela do CNPq. Em votacao, a propota é aprovada corn onze votos
50 favoráveis. Dando cOntinuidade e discutindo-se o art. 5° onde está descrito quem está apto a votar,
5 1, a . relatora apresenta - a proposta de se mencionar explicitamente a figura do servidor técnico52 administrativo; Ao que o 4Conselheiro George Lauro Ribeiro de Brito tathbém defende a.garantia de
53 voto Para os servidores técnico-admithstratios, Para que nâo ocorrarn novamente casos em que
54 estes foram impedidos de votar., Conseiheiro Idemar Vizolli sugere que seja especificado que o
.55 servidor técnico-administrativo apto a votar será aquele lotado e corn efetivo exercIcio na
56 coordenaçào do curso. Considerando as prOposicOes apresentadas, a Conseiheira Isabel apresenta
57 sugestão do teor do texto Para o art. 5° da Resolucäo, qua! seja: "A eleiçao será realithda pelo
58 colegiado do curso, por meio de 'voto secreto e apuracão registrada em ata, garantida a
59 participacäo dos servidores técnico-administrativos que atuem diretamente na 'coordena(ão do
60 curso ", podendo ser adaptado. Em votaco, a sugestâo e .aprovada corn duas abstencôes.
61 Conse!heiro Eduardo demonstra preocupacâo quanto aos coordenadores de curso que foram eleitos.
62 fora do perIodo mencionado na Resolucao, ao que é esciarecido pela Conseiheira Isabel que 0
63 colegiado poderá referendar a e!eicão extemporânea e este coordenador passará a obedecer ao
64 perlodo estipulado no rnandato 2013-2015, Ao final das discussOes, a Resolucao é aprovada. Iteni
65 2) Alteraçao da Resoluçao Consuni n.° 16/2009, que regulamenta a Avaliacão de Desempenho dos
66 Servidores Técnico-Administrativos da UFT - Relator: Conselheiro Eduardo Andrea. Lemus
67 Erasmo. Parecer da Comissão; Sugere o encaminhamentO do processo a Procuradoria,JurIdica Para
68 emissâo de pare'cer, considerando o desconhecimento técniço jIdico especIfico da Comissâo. Em
69 discussão, o Conseiheiro Edy César dos Passos Junior esciarece .que este ponto da pauta foiiima
70 demanda do Sindicato, considerando urn caso anterior ondé urna servidora foi prejudicada p 'rque a
71 Chefia Imediata da ,mesmã não .realizou sua avaliacao. onforme a Resolucao atual, o peso da
72 avaliaco da Chefia Imediata equivale a seterita por cento danota e nãc prevé quais as providências
73 caso esta avaliacAo não seja realizada. Assim, solicita' brevidade na análise da Procuradoria em
74 virtude do próxirno perlodo de Avaliacão de Desempenho se iniciar no mês de' maio. Conseiheiro
75 Iderpar Vizolli, na condiçAo de mernbro da Comissão, esclarece os pontos da proposta de alteração
76 apresentada é apresenta algumas sugestOes de alteracao no texto. Conseiheiros Fernan Enrique
77 Vergara Figueroa e Flávio Moreira apresentam düvidas re!acionadas a lotação e exercIcio de
78 servidores técnico-administrativos e questiona quem fará a avaliação dos mesrnos. Diante das
79 discussôes, o relator , pede que os conselheiros tenham cuidado corn as decisOes tomadas no
80 Consuni, haja vista quetodos os membros respondern pelas consequências. Ao que o Conseiheiro
81 José Pereira Guiniaraes Neto acrescenta que as decisOes tomadas pelo Conselho são de uma
82 fragilidade jurIdicã niiIito grande e isto pode gerar inconsistências corn a legislacao, causando
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dificuldades na aplicação das ResolucOes ña prática. Dando continuidade, o relator justifica os
84 ,
que o levaram a opinar pelo encaminhamento do processo a Procuradcria JurIdica. Em85 votação, o. parecer da Cornissào é aprovado corn dezesseis votos thvoráveis, devendo-se observar
86 as sugestOes apresentadas pelo Conseiheiro Idernar Vizolli. item 3) Criacao e implantacao da
87 Prefeitura Universitária (PU) da Universidade Fdral do Tocantins - Relator: Conseiheiro Salmo.
88 . Moreira Sidel. Parecer da Comissão de Legis!acão e Normas: Sugere a aprovacäo. Em discussäo, o
89 - relator esclarece que a Prefeitura será urn órgão suplementar da UFT, a qual terá como atribuicoes
90 a conservacâo e a rnanutenção das areas. fisicäs dos sete campi, a!ém dos servicos de paisagismo,
91 seguranca, liffipeza dentre outros. Conselheiro Idernar Vizo!li faz a!guns apontamentos acerca do
92 texto da Resoluco e sugere alteracOes. .Conselheira Ana Liicia de Medeiros defende a criacâo da
93 Prefeitiira e faz urn histórico das unidades administrativas já criadas na UFT para a gestão' do
94 espaco fisico, mencioñando as dificu!dades encontradas pelo setor. A criacao da Pi-efeitura ira
95 desconëentrar as atividades da Diretoria Administrativa ná Reitoria, meihorando a gestao de cada
96 Campus. Conseiheira Isabel eselarece düvidas acerca dos servidores que fárão parte da equipe que
97 trábalhará na Prefeitura e 'informa que foram previstos os cargos de engenheiros para o proximo
98 concurso: Conse!heiros Luis Eduardo Bovolato, Waldecy Rodrigues, Idemar Vizolli e F!ávio
99 Moreira ressaltarn a irnportância de se prever urna equipe administrativa capacit,ada para gerenciar
100 e dar suporte, para a Prefeitura e as Subprefeituras. Fii 'ializando as discussOes, a Resoi'ucao é
101 aprOvada em votação que contou corn duas abstencOes. Nada mais havendo a sei tratado, as doze
102 horas e três minutos-a Vice-Reitoradá por encerrada a preente reunião, agradecendo a presenca e
103 o empenho de todos. Eu, C!audinéia Përeira a- \Silva, secretária dos trabaihos, elaborei a presente.
104 ata, que segue assinada pelaYice-Reitora ^, no xerclici o
oria,e por mim subscrita.
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