ATA DA 67 a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO UNIVERSITARIO
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
As quinze horas e cinco minutos do dia trinta de marco de dois mil e onze, no Auditório da
Reitoria, Bloco IV, Campus de Palmas, o Magnifico Reitor, Professor Alan Barbiero, dá inIcio a
3 sexagésima sétima reunião ordinária do Consuni, fazendo a leitura da convocacào e respectiva
4 pauta, que é aprovada por unanimidade, sem alteracôes, e obedece a seguinte ordem: Item 1)
5 Votacäo da ata da 66 a reunião ordinária do Consuni; Item 2) Informes; Item 3) Processo n°
6 23.101.000.827/2011-41 - Projeto Transporte Escolar - Pesquisa Nacional Custo Aluno; Item 4)
O 03/2008 do Consuni, que dispOe
7 Processo n° 23101.003.124/2010-94 - Alteracão na Resolucao
8 ., sobre o Regimento Interno da Comissão Própria de Avaliacao (CPA) da Universidade Federal do
9 Tocantins; Item 5) Processo n° 23.101.000.807/2011-71 - AlteracAo na ResolucAo do Consuni n°
10 01/2011 que dispöe sobre a avaliaçao de desempenho de docente em estágio probatorio; Item 6)
11 Outros assuntos. Conforme o Livro de Presencas, os Conseiheiros Giriene Figueiredo Maciel e
12 Marion Adriel Lopes Dias nào estào presentes, mas, encaminharam justificativas e, como
13 representantes, o Professor Juan Carlos Valdes Serra e o Acadêrnico Osias Alves da Silva,
14 respectivamente. Os Conseiheiros Aurélio Pessôa Picanco, Eduardo Andrea Lemus Erasmo,
15 Idemar Vizolli e Márcio Galdino dos Santos nâo estâo presentes, em funcào de suas candidaturas
16 ao cargo de Diretores de Campus, tendo encaminhado, como representantes, os Professores
17 Adriano Nascimento da Paixào, Gil Rodrigues dos Santos, Luiz Otávio Barbosa e José Pedro
18 Cabreira Cabral, respectivamente. Ainda conforme o Livro de Presenças, todos os demais
19 Conseiheiros se encontram a reunião. Tern inlcio a apreciacào da pauta. Item 1) Votacão da ata da
20 66a reuniäo ordinária do Consuni, encaminhada anteriormente aos Conselheiros, que, após serem
21 apontadas alteracOes, é aprovada por unanimidade. Item 2) Informes - 0 Magnifico Reitor faz os
22 seguintes comunicados: a) em encontro da Andifes corn o Ministro da Educacào Fernando Haddad,
23 foram expostas preocupacOes dos reitores acerca de recentes deliberacOes, referentes a cortes de
24 despesas, do Governo Federal, as instituiçOes pübiicas do pals, que, muito provavelmente,
25 comprometeriarn acöes das IFES, que se encontram em pieno processo de expansâo. 0 Ministro,
26 porém, assegurou que o diáiogo com a nova equipe do Ministério do Planejamento está mantido, o
27 que, em princlpio, significaria a continuidade da iinha de acOes do governo anterior no que diz
28 respeito aos projetos de extensão a EducacAo, e, que, em breve, as situaçOes apresentadas pelos
29 reitores, que estariarn causando apreensão aos mesmos, estariam dirimidas; b) quanto a Portaria
30 sobre a suspensào de novas contratacôes de professores, esciarece que, segundo gestOes efetuadas
31 junto ao MEC, prevaleceu a interpretacão de que a mesma nào trará impacto as universidades, na
32 medida em que estas instituiçôes trabalham corn o banco de professores equivalentes, que já possui
33 autorizaçäo prévia para as contratacOes, o mesmo ocorrendo corn o banco de técnicos equivalentes.
34 Informa, também, que foi conseguida uma ampliacâo no banco de professores equivalentes da UFT
35 e mais 44 (quarenta e quatro) codigos de vagas que, somados aos contratos temporários de
36 professores - recurso disponibiiizado as instituiçOes ate que o Congresso Nacionai vote e aprove a
37 criacào de 16.000 (dezesseis mu) cargos em âmbito nacional - formarão o quantitativo de 77
38 (setenta e sete) novos professores no quadro de servidores da UFT; c) convida a todos para o
39 FOrum Nacionai de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência, Tecnoiogia e InovacAo, a se
40 realizar amanhà, em Palmas, acrescentando que este evento contará com a presenca do Ministro
41 Aioizio Mercadante e de secretários de quase todos os estados da UniAo. Na ocasiào, será
42 sancionada a lei complementar de criacão da Fundacão de Amparo a Pesquisa do Tocantins
43 (FAPT), entidade ha tempos reivindicada por pesquisadores, notadamente da comunidade cientifica
44 da UFT; d) nesta data, por gestão desta Reitoria, efetuada junto ao Ministério de Ciência e
45 Tecnoiogia, foi iiberado a UFT o recurso financeiro a ser aplicado no Proj eto Tocantins Digital, urn
46 dos maiores projetos de inclusão digital do pals, a ser oferecido pela UFT, e que proporcionará
47 internet banda larga gratuita a cerca de 500 (quinhentos) mil tocantinenses, ou cerca de 50%
48 (cinqtienta por cento) da populacão do Estado, moradores de cidades onde ha campus da UFT. A
49 seguir, Conselheiro Davi Ferreira da Silva informa que os técnicos administrativos da UFT estào
em estado de greve, em adesão a pauta de mobilizacào nacional. 0 acadêmico Osias Al s da
1

2

Silva se queixa que a Cornissão Eleitoral do Campus de Tocantinópolis estaria impedindo a plena
52 realizaçAo da propaganda eleitoral naquele Campus, ferindo assim, o direito a liberdade de
53 expressão, ao que o MagnIfico Reitor esciarece que, segundo o Regirnento Eleitoral, deve haver
54 total liberdade na divulgacão das propostas dos candidatos; porérn, o mesmo documento preconiza,
55 também, existir limites para a utilizacão de materiais que devem ser observados; acrescenta, que,
56 urn dialogo, mantido entre representacOes estudantis e a Comissão em questão, corn a mediacAo da
57 Direcão do Campus, corn certeza, dirimirá essas questOes. Item 3) Projeto Transporte Escolar 58 Pesquisa Nacional Custo-Aluno - 0 MagnIfico Reitor apresenta este projeto ao Conselho,
59 lembrando que este procedirnento obedece normas vigentes que preconizam a necessidade de
60 aprovacão do Consuni para projetos que possuem menos de 1/3 (urn terco) de profissionais da UFT
61 envolvidos em seu andamento. Inforrna que este projeto, que envolverá cerca de 600 (seiscentas)
62 pessoas e, cujo orcamento prevê 25 (vinte e cinco) milhOes, corn 17 (dezessete) rnilhOes já sendo
63 aplicados neste ano, foi iniciado pela Universidade de Brasilia (UnB), mas, que, por problemas de
64 gestão, tern agora sua coordenacão a cargo da UFT e parceria corn aquela InstituicAo. Acrescenta
65 que o objetivo deste trabaiho é estruturar, desenvolver e gerenciar urna pesquisa amostral de grande
66 envergadura - a ser efetuada em cerca de 400 (quatrocentos) municipios e corn a participacão de
67 cerca de 600 colaboradores - cujo levantarnento de dados resultará na estirnativa do custo-aluno da
68 educacão básica da rede piblica, para o transporte escolar rural, nas mais diferentes regiOes do
69 Pals. A seguir, são veiculados videos que apresentarn, mais detalhadamente, o projeto em questão,
70 salientando caracterIsticas da proposta para o transporte terrestre e o pluvial, e sua irnportância para
71 Os quase 5 (cinco) milhöes de alunos que dependem de transporte para irem as aulas. Ao final da
72 exposicão, o Professor Willer Luciano Carvalho, da UnB, Coordenador Técnico da Pesquisa e,
73 após, o Professor Erich Collicchio, da UFT, Coordenador Geral do Proj eto, são convidados a
74 prestarern rnaiores esclarecimentos sobre esse projeto. Ao final, o Coordenador-Geral de Apoio a
75 Manutencão Escolar e Transporte Escolar do FNDE, Dr. José Maria Rodrigues de Souza, apresenta
76 nürneros que retratarn a realidade do pals no que tange as dificuldades de acesso da populacAo
77 escolar as escolas pblicas do Pals. Agradece, em norne do MEC, a disponibilidade da UFT e da
78 Fapto em aceitar esse desaflo, que é coordenar estudos, praticamente os ünicos existentes, que
79 dernonstrarão fielmente a situacão do transporte e o levantarnento do custo operacional-aluno do
80 transporte escolar rural brasileiro. Conselheiro Márcio Antonio da Silveira parabeniza o Professor
81 Erich, enquanto responsável pelo cadastro da UFT para esse projeto, que colocou, assim, a
82 Universidade no circuito nacional enquanto referência para urn tema extrernamente relevante a
83 Educacao. Agradecendo, tambérn, ao Dr. José Maria pela confianca depositada na Instituicão,
84 lernbra que a Propesq tern sido parceira em todos os projetos de pesquisa desenvolvidos pela
85 Universidade e garante o mesmo ernpenho dessa Pró-Reitoria ao projeto ern questão, que contará
86 corn cerca de 50 (cinqtienta) pesquisadores, alérn de alunos da UFT. Ern votacão, os Conselheiros,
87 por unanimidade, aprovam a condução deste projeto pela UFT. Item 4) Alteracao na Resolucao do
88 Consuni no 03/2008, que dispOe sobre o Regirnento Intemo da Comissão Própria de Avaliacão
89 (CPA) da Universidade Federal do Tocantins - Relator: Conselheiro Eliseu Riscarolli. Parecer da
90 Comissão: sugere que não seja aprovada a solicitacão de alteracOes na resolucão em questão,
91 propostas pelos Conseiheiros na ültirna reuniAo deste Conseiho, tendo em vista que as proposicOes
92 originais nesse documento não ferern princIpios legais, regimentais ou éticos da CPA. Conseiheiros
93 Patrick Letouzé Moreira e Davi Ferreira da Silva, dernonstrando düvidas e preocupacão quanto a
94 cornposicão e legitimizacão da Comissão da CPA, solicitam novas alteraçOes no Art. 3 e parecer da
95 Procuradoria Geral quanto a compatibilidade desse artigo corn o de nümero 11 da Lei 10.861 de
96 2004. Conselheiro Eliseu atenta para o fato de esta reunião ser a terceira em que este documento é
97 analisado, corn os Campi de Gurupi e Tocantinópolis sendo os ünicos, durante esse periodo, que
98 encaminharam contribuicôes a Cornissão. 0 Magnlfico Reitor faz urna sugestão, que é aceita, de
99 não se colocar o parecer da Cornissão sobre esse pedido de alteracão em votacão agora, rnas, que o
100 documento em questão retorne a CPA e a Comissão de Legislacão e Normas, a fim de que sej am
101 analisadas as sugestOes de alteracOes hoje propostas. Destaca a importância da CPA, lembrando sua
102 responsabilidade na elaboracão do relatório utilizado na avaliacào da Universidade e a acuidade
a
103 corn que devern ser indicados seus componentes, que devern primar, antes de tudo, pe1ad:
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em cooperar corn Os trabaihos. Item 5) Pedido de alteracâo na Resoluçào do Consuni n° 01/2011,
105 que trata da avaliacào do estágio probatório e da progressäo docente. Relator: Conselheiro Elizeu
106 Riscarolli. Parecer da Comissão: sugere aprovacâo para as alteracOes na Resoluçào em questào,
107 excetuando-se a que preconiza o aceite, provisório, de tItulos obtidos pelos docentes em
108 instituicOes estrangeiras, uma vez que a Procuradoria Geral junto a UFT nào se manifestou, ainda,
109 formalmente, sobre esse pedido e, corn isso, a Resolucào em questAo, como urn todo, deixaria de
110 ser votada nesta reunio, o que provocaria o atraso no andamento de iniimeros processos. 0
111 Conseiheiro sugere fazer-se urn adendo a Resolucâo, caso a Procuradoria seja favorável a essa
112 proposicâo. Votação do parecer: aprovado por unanirnidade. Nada mais havendo a ser tratado, as
113 dezessete horas e cinco minutos, o MagnIfico Reitor dá por encerrada a presente reuniAo,
114 agradecendo a presenca e o ernpenho de todos os conselheiros. Eu, Eliana de Pinho, secretária dos
115 trabalhos, elaborei a presente ata, que segue assinada pelo MagnIfico Reitor e por mim subscrita.
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