ATA DA 69 a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELIIO UNIVERSITARIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
i As quatorze horas e quarenta e cinco ininutos do dia quirize de junho de dois mil e onze, no
2 AuditOrio da Reitoria, Bloco IV, Campus de Palmas, o MagnIfico Reitor, Professor Alan Barbiero,
3 dá inIcio a sexagésima nona reuniAo ordinth'ia do Consuni, fazendo a leitura da convocaçào e
4 respectiva pauta, que e aprovada por unanimidade e obedece a seguinte ordem: Item 1) Votaçao da
a
5 ata da 68 reunião ordinária do Consuni; Item 2) Informes; Item 3) Proc. n o 23.101.002.922/20106 07 - Pedido de redistribuicão da servidora Leticia Luzia da Cunha da UFT (Campus de Aragualna)
7 para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO); ; Item 4) Proc. n°
Pedido de remoçäo da Professora Cristiane Silva de Almeida do
8 23.101.000.092/2011-56
9 Campus de Tocantinópolis para o Gampus de Porto Nacional. Conforme o Livro de Presencas, a
10 Conselheira Celia Maria Grandini Albiero justificou sua ausência a reunio. Os Conseiheiros
ii Marton Adriel Lopes Dias e Márc:io Gaidino dos Santos não justificararn suas ausências. Ainda de
12 acordo corn o Livro de Presenças, todos os dernais Conseiheiros se encontrarn presentes. Tern
13 inIcio a apreciacão da pauta. Item 1) Votaçâo da ata da 68 reunio ordinária do Consuni, que é
14 aprovada por unanimidade, seni alteracöes. Item 2) Informes - a) Professora Alcione Marques
15 Fernandes, presidente da Comisso Própria de AvaI.iaçto (CPA) da UFT, apresenta o Relatório de
16 Avaliaçäo Institucional - 2010, que fecha o terceiro ciclo de avaliacão da Universidade, iniciado
17 em 2003, exigéncia do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) e do qual
18 depende os recredenciarnentos de cursos da Universidade. No documento, so apontadas
19 deficiências, fragilidades, bern corno avanços verificados e proposiçöes que visam o
20 aperfeiçoarnento da poiltica acadêrnica da InstituiçAo. 0 Magnifico Reitor, salientando a
21 independéncia corn que esse relatório é elaborado, conienta alguns de seus pontos, mencionados
22 pela Professora, e enaltece a correco e a utilidade do mnesmo no avanco da Instituicão corno urn
23 todo. Parabeniza a Professora, bern corno toda a equipe da CPA, juntamente corn a PrO-Reitoria de
24 AvaliaçAo e Planejamento; b) Professor Paulo Cleber Mendonca Teixeira, da SESDUFT, hoje em
25 substituiçao ao Conseiheiro Patrick Letouze, comenta, principairnente, sobre a viagemn que
26 professores, servidores e representantes de Centro Académnicos da UFT, bern como representantes
27 do Instituto Federal do Tocantins, faräo, ainanha, a Brasilia, para participarern da Marcha de
28 Brasilia, movirnento que enfatiza a campanha salarial unificada pelos servidores federais. Finaliza,
29 comunicando que no próximo dia 21 haverá outra assemblCia, dia 16, o ato, e dia 19, a ava1iaco da
30 situacâo; c) Conseiheira Isabel Cristina Auler destaca os avancos obtidos, referentes ao PARFOR,
31 onde foi confirmada a permanência dos estudantes na concessâo de uma bolsa no valor de 800
32 (oitocentos) reais para todos os alunos do MunicIpio, inclusive para aqueles ciue nao estAo mais
33 vinculados a escola. A Professora comenta, tarnbérn, a aprovaçao, pelo ültimo Consepe, da
34 Resoluço que regulamenta, corn base na Lei de 1.990 que trata da prestacão de servicos
35 voluntários, a atuaçAo, no âmbito da UFT, de profissionais de renorne, corn larga experiência em
36 sua area, que poderao prestar serviços a Instituiçào e, ao final, receber certificado de Professor
37 Convidado, emnitido pela Reitoria. 0 MagnIfico Reitor reforca que nao se trata de preencher
38 lacunas de cursos corn caréncia de professores, mas, de enriquecer a fom.açäo académica da
39 Universidade corn profissionais de reconhecida cornpetência que, as vezes, por nao poderern
40 observar a carga horária formal do quadro permanente de servidores, ndo pertencemn ao universo
41 institucional educacional; d) Conseiheiro Márcio Antonio da Silveira solicita aos Diretores de
42 Campus que indiqueni professores para participarem de urn debate, organizado pela Secretaria
43 Estadual de Ciência e Tecnologia, mas provocado pela UFT, que acontecerá no prOxinlo dia 21, na
44 Faculdade Católica do Tocantins, que versará sobre a questiio do Forum Tocantinense de Ciência,
45 Tecnologia e Inovacubo. 0 Conseiheiro destaca que tal acAo tern como urn dos principais objetivos
46 definir o Piano Piurianual (PPA) do ano que vern, cujo orcamento está previsto em torno de 9
47 (nove) rnilhOes; e) Co:nse!heira Valéria Momenté informa que urn e-mail será encarninhado a todos
48 os Diretores dando maiores esclarecirnentos sobre Os flOVO5 desdobrainentos da avaliacubo dos
49 projetos da Bolsa Permanéncia; f) Conseiheiro Aurélio Pessoa Picanço, em nomne do Conseiho
50 Superior da Fapto, convida a todos, em comemoracubo aos sete anos da Fundacubo, para a palestra a

-

51 ser real.izada nesta data e que versará sobre captacâo de recursos nacion.ais e intemacionais; g)
52 Conselheira Nataly de Sousa Dias convida a todos para participarem da discussAo, que acontecerá
53

no prOxinlo dia 20, sobre o Piano Nacional de EducaçAo (PNE). 0 MagnIfico Reitor, saiientando a

54 importância desse Piano, que será discutido pela Cornissâo Especial da Cârnara dos Deputados e
55

por diversas outras instituicOes do Estado, na prOxirna segundafeira no CUICA, da UFT, lembra

56 que ele discutirá as metas previstas para as politicas educacionais nos próximos dez anos,
57 considerando as respectivas demandas regionais; por isso, acrescenta,a importãncia da presenca de

representantes de todas as categorias envolvidas; h) o MagnIfico Reitor informa que, em reunião de
reitores das IFES da regiâo Norte, ocorrida no MEC na sernana passada, foi discutido o Piano de
Conso!idacao daqueias, e, em negociaçAo efetuada na ocasiâo, acertou-se que, segundo o Projeto
de Lei ciue define o nümero de cargos dos servidores das IFES, a ser encarninhado em breve ao
Congresso Nacional, a UFT teria urn acréscirno de 200 (duzentas) vagas para Professores, já para.
2012, obtendo praticamente o mesino quantitativo para os técnicos adrnini.strativos; i) 0 MagnIfico
Reitor, repassando informes recebidos sobre os técnicos administrativos da fnstituição que,
seguindo moviinento nacional orientado peio Sindicato da categoria, estão entrando em greve,
deixa ciaro o impacto que essa situacAo causará a Universidade e expOe as acOes que tern sido
efetuadas pela Instituiçäo, apoiando o inIcio das negociacôes que discutirão as reivindieaçOes dos
servidores junto ao MEC; j) o MagnIfico Reitor, parabenizando a Fapto pelo sétirno ano de
existência, eiogia o trabaiho efetuado pelo Professor Elvio Quirino Pereira frente a presidéncia da
Entidade, bern corno a equipe que o antecedeu nos trabaihos; k) Conseiheiro Rafael José de
Oliveira cornunica o novo link direto da CPA, onde são apresentadas, entre outros, orientaçôes
sobre o relatOrio de avaiiaçao apresentado nesta reunião. item 3) Pedido de redistribuição da
servidora Leticia Luzia da Cunha da UFT (Campus de AraguaIna) para o Instituto Federal de
74 Educacäo, Ciência e Tecnoiogia do Tocantins (IFTO) - Relator: Conseiheiro Elizeu Riscarolli.
75 Parecer da Comissäo: rnantendo o parecer da Diretoria de Desenvoivirnento Hurnano (DDH),
76 sugere indeferirnento ao pedido em questão. A maioria dos Conseiheiros questiona esse parecer,
77 tendo em vista clue se trataria de uma troca casada, corn urn servidor do IFTO assurnindo o lugar da
78 servidora na UFT, o que não traria prejuizos a Instituição. Outros, em menor nüm.ero, saiientam
79 que não estaria nitidamente exposto o interesse administrativo dessa redistribuicão. A.o final, o
80 parecer da ConiissAo é indeferido, em votação onde consta urn voto favorável e quatro abstencOes.
81 Colocada em votacão, a sugestão da efetuacão da troca casada é aprovada, constando apenas urna
82 abstencAo. 0 MagnIfico R.eitor, solicitando que se verifique a questão legal dessa deliberacão,
83 salienta a iinportância do compromisso da mesma efetivainente se realizar, pois, lembra que são
84 inümeros os problernas causados a Instituicão motivados pela nAo observacão desse comprornisso
85 por parte dos beneficiados. Conseiheiro Eiizeu sugere alterar-se a Resolucão do Consuni n° 17, de
86 2008, que aborda essa questäo. Item 4) Pedido de rernoção da Professora Cristiane Silva de
87 Almeida, do Campus de Tocantinópoiis, para o Campus de Porto Nacional. Relator: Conseiheiro
88 Elizeu Riscarolli. Parecer da Comissâo: sugere indeferirnento ao pedido em questäo. 0 Vice89 Reitor, Conseiheiro José Expedito Cavaicante, indaga se existiriam no processo docurnentos dos
90 campi envolvidos se manifestando a respeito desse pedido, ao que o relator responde não existirem.
91 0 Magnifico Reitor esclarece que o parecer da Cornissão manteve o pronunciamento da DDH e o
92 da Procuradoria Geral, que indeferirain o presente pedido por entender que o mesmo se trata, mais
93 especificamente, de urn pedido de acompanhamento de cônjuge, de interesse puramente pessoal e
94 não administrativo. Em votaçAo, o parecer da ComissAo é aprovado, em votacAo onde consta uma
95 abstencão. Conseiheiro IdemarVizolli sugere que a requerente deveria, então, alterar a forma de
96 encaminhamento do pedido, solicitando codigo de vaga entre os camp envolvidos. Ao final,
97 Conselheiro Eduardo Lernus solicita que seja registrado em ata o reconhecimento ao trabaiho,
98 dificil e muitas vezes não compreendido, prestado pelo Conselheiro Eiizeu junto a Cornisso de
99 Legislação e Normas do Consuni, que facilitou sobrern.aneira os pareceres daquele setor e as
100 deliberacoes deste Conselho. 0 pleno aplaude a fala do Conseiheiro Eduardo, As dezesseis horas e
101 quinze minutos, nada mais havendo a ser tratado, a presente reunião é encerrada, corn o cerimonial
102 da UFT assumindo a solenidade de posse dos novos Diretores de campus e convidando os
103 integrantes que con1porão a mesa, a parte do MagnIfico R.eitor e do Vice-Reitor, que já se
58
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encontram na mesma: Miguel Lima, Coordenador Gera! do Sindicato dos Técnicos
Administrativos da UFT, Paulo Cleber Mendonça Teixeira, da Seçâo Sindical dos Docentes da
UFT (Sesduft) e Felipe Albuquerque, Presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da
UFT. A seguir, a chefe do cerirnonial lê a mensagem do MagnIfico Reitor, agradecendo os
Diretores que tiveram seu mandado concluldo e passa a palavra a todos os integrantes da mesa,
salientando-se a fala do Coordenador Geral do Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTAD),
que pede atencâo ao movirnento grevista dos servidores técnico-administrativos, a seu ver legItirno
e justo. Conseiheiro José Expedito Cavalcante exalta o trabaiho dos diretores que colaboraram na
construco da Universidade e dá boas vindas aos novos, deles esperando o mesmo
comprornetimento. Em seguida, Conseiheiro Elizeu Riscarolli é convidado a falar em nome dos
Diretores que tiverarn seus mandatos concluldos e a Professora Juscéia Aparecida Veiga Garbelini,
em norne dos Diretores recérn-eleitos. 0 MagnIfico Reitor entrega, entäo, os respectivos Termos de
Posse, e, ao final, reiterando a lisura corn que foi dirigido o processo eleitoral da Uni.versidade,
considerando-se principalmente a escoiha efetuada observandose o critério da paridade, agradece
sobrernaneira a todos que contribuirarn corn o processo dernocrático da Universidade, salientando
os Conseiheiros, que no mais estarâo corno Diretores de Campus, Elizeu, ferrenho defensor dos
interesses da Instituiço, e Márcio Gaidino, pelo trabalho executado no Campus de Porto Nacional,
que .trouxe tranquilidade ao mesmo. Menciona, tambérn, a atuaço, a seu ver fundamental, do
Professor José Guimarães Mello, que deu sua contribuiçäo a Universidade no inicio do processo
dernocrático da mesma. Lembrando os vários obstáculos enfrentados, afirma esperar, de todos que
agora se colocam a disposicâo da Instituicào, continuidade ao processo em curso, que é a
construcào de urna beta nîernOria de urna grande Universidade. Nada mais havendo a ser tratado, as
dezessete horas e trinta minutos, o MagnIfico Reitor dá por encerrada a presente reunio,
agradecendo a presença e o empenho de todos os presentes. Eu. Eliana de Pinho, secretária dos
trahalhos, elaborei apresente ata, que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por mim subscrita.
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