ATA DA 56 a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO UN! VERSITARIO (CONSUNI)
DA UN! VERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
As dez horas do dia onze de dezembro de dois mil e nove, no Anfiteatro do Bloco D da
2 Universidade Federal do Tocantins, Campus de Palmas, o Magnifico Reitor e Presidente deste
3 Conseiho, Professor Alan Barbiero, dá inIcio a quinquagésima sexta reuniâo ordinária do
4 Consuni, fazendo a leitura da convocacão e respectiva pauta, que e aprovada por unanimidade e
5 obedece a seguinte ordern: Item 1) informes; item 2) Processo no 23. 101.003.503/2009-41 6 Referendar resolucao do Consuni, para o Grupo de Apoio Técnico (GAT) do Ministério da
7 Educacão e Ministério da Ciência e Tecnologia, que atesta a participacão de mais de 2/3 (dois
8 tercos) do pessoal docente da UFT em projetos de pesquisa e extensào apoiados pela Fundação de
9 Apoio CientIfico e Tecnologico do Tocantins (FAPfO); Item 3) Processo no 23.101.
10 003.397/2009-03 - Solicitação de padronizacão dts taxas administrativas cobradas pela UFT; Item
11 4) Processo no 23.101.003.499/2009-11 - Proposta para criaçâo e instalacao da Ouvidoria de
12 Serviços Piiblicos da UFT; Item 5) Processo no 23.101.001.373/2009-10 - Alteracào da Resoluçäo
13 18/2008 que trata do Piano de Capacitacão dos Técnicos Administrativos; Item 6) Processo no
14 23.101.001.048/2009-49 - Solicitacão de redistribuição do servidor Rogério Alves de Souza
15 Almeida, da UFT para a UnB; Item 7) Outros assuntos. Segundo o Livro de Presencas, os
16 Conseiheiros Eliseu Riscarolli, José Pereira Guimarães Neto e Márcio Galdino dos Santos nào
17 estão presentes, mas, encaminharam justificativas, estando este ültimo de licença médica. 0 DCE
Is indica a académica Nataly de Souza Dias como representante estudantil neste Conseiho, em
19 substituiçao ao académico Rennê Pereira dos Santos. Ainda segundo o Livro de Presencas, todos
20 os demais conseiheiros encontrarn-se na reunião. Tern inIcio a apreciacão da pauta. Item 1)
21 Informes - Como ünico informe, o MagnIfico Reitor comunica que a Fapto foi recredenciada
22 junto ao MEC enquanto Fundação da UFT. Item 2) Referendar resolucão do Consuni que atesta a
23 participacão de mais de 2/3 (dois tercos) do pessoal docente da UFT em projetos de pesquisa e
24 extensão apoiados pela FAPTO - 0 MagnIfico Reitor esclarece a necessidade que se teve em
25 aprovar essa Resolucão ad referendum, tendo em vista prazo estabelecido peYo MEC para se
26 efetuar o recredenciamento da Fundacão. Em votaçAo, essa resolucão é referendada por
27 unanirnidade. Item 3) Solicitacão de padronizacão das taxas administrativas cobradas pela UFT 28 o Vice-Reitor, Conseiheiro José Expedito Cavalcante, informa sobre essa solicitaçAo do Campus
29 de Aragualna e esclarece que sobre esse assunto foi efetuada pesquisa preliminar, onde constatou30 se a cobranca de valores dIspares entre os camp!, razão pela qual o pedido receberá urn parecer
31 jurIdico, a parte do Ministério do Planejamento, que também está se manifestando sobre esse
32 assunto. Item 4) Proposta para criação e instalação da Ouvidoria de Servicos Pübiicos da UFT 33 o Vice-Reitor, Conseiheiro José Expedito Cavalcante lé o anteprojeto de resoiucão em questão,
34 sugerindo que se aprove a criação desse setor hoje e que se discuta mais detaihadamente seu
35 Regimento na próxima reunião do Conseiho, salientando que sua efetiva instalação se dará
36 sómente após a aprovacão desse Regimento. E esclarecido, também, que todas as ouvidorias
37 instaladas nos outros canipi serão extintas, permanecendo somente a da UFT, no Campus de
38 Palmas. Em votacão, a criação da Ouvidoria da UFT é aprovada por unanimidade, deliberando-se
39 que a proposta de seu Regimento seja encaminhada a todos os Diretores de Campus para que esse
40 documento seja amplamente discutido na comunidade académica antes que o mesrno seja
41 discutido na próxima reunião. Item 5) Alteracão da Resoiução 18/2008 que trata do Piano de
42 Capacitacão dos Técnicos Administrativos - Relator: Conselheiro Eduardo Lemus Erasmo.
43 Parecer da Cornissão: sugere a formação de uma sub-comissão para urn estudo mais detalhado
44 dessa aiteracAo, que recebe eiogios dos conseiheiros. Votacão do parecer: aprovado por
45 unanirnidade. Como integrantes da sub-comissão são indicados os conseiheiros Aurélio Picanco,
46 Celia Maria Aibiero e Willi Rosário da Silva. Item 6) Solicitação de redistribuicão do servidor
47 Rogério Alves de Souza Almeida, da UFT para a UnB - Relator: Conseiheiro Eduardo Lernus
48 Erasmo. Parecer da Comissão: é interpretado que, conforme o Regimento Gera] da UFT e da Lei
49 8.112 de 1990 não é atribuicão deste Conseiho deliberar sobre redistribuicão ou remoção de
50 servidores. Assirn, é recomendado que o processo seja analisado pela Procuradoria da
51 Universidade e, a partir deste parecer, um final seja ernitido peio MagnIfico Reitor, conforme
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Regimento Geral da UFT. 0 MagnIfico Reitor, lembrando a delicadeza deste caso, que envolve
questão de saiide da fliha do requerente, opina 'ue, caso o processo esteja correto, poder-se-ia
54 proceder a redistribuiçäo solicitada, condicionada aO provirnento de codigo de vaga fornecido pela
55 UnB. Em votação, o parecer do relator é aprovado, apresentando cinco votos contrários. 0
56 . MagnIfico Reitor alega que, caso o parecer juridico confirme o do relator, ele adianta que
57 concorda corn o pedido em questão, condicionado aoa provimento de código de vaga e da
58 necessária autorizacão do Mee. Item 7) Outros assuntos - Conselheiro Aurélio Picanço lembra
59 qUe estão ocOrrendo as primeiras defesas de rnonografias do Mestrado de Ciências da Saüde, 0
o primeiro e ünico do nosso Estado. A seguir, Conselheiros comentam conquistas alcançadas neste
61 ano em seus respectivos campi e na Instituicão corno urn todo. 0 MagnIfico Reitor finaliza,
62 parabenizando este Conseiho que soube, corn decisöes ponderadas, deliberar sobre questôes
63 importantes, e as vezes polêrnicas, que contribuIram no sentido de que este ano fosse
64 especialmente brilhante para a UFT. Nada mais havendo a ser tratado, as onze horas e quinze
65 minutos o Magnifico Reitor dá por encerrada a presente reuniäo, agradecendo a presenca e o
66 empenho de todos os conseiheiros. Eu, Eliana de Pinho, secretária dos trabalhos, elaborei a
presente ata que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por mirn subscrita.
52
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