ATA DA 20 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO UN! VERSITAR!O
(CONSUNI) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
i As oito horas e quarenta e cinco minutos do dia prirneiro de setembro de dois mil e onze, no

Auditório da R.eitoria, Bloco IV, Campus de Palmas, a PrO-R.eitora no exercIcio da Reitoria e da
Prcsidênca do CONSTJNI Professora Isahet Ci istina Auter Pereira, da inicio a vigesima reuniäo
extraordirn
!iria, fazendo a leitura da convocaço. Lembra que o MagnIfico Reitor convocou os
4
5 membros integrantes deste Conseiho, no dia dez de agosto, para esta reuni.o, inicialmente
6 programada para o dia dezenove de agosto, e teria como pauta ünica a discussão acerca dos
7 desdobramentos da Greve dos Docentes e Servidores TécnicoAdministrativos da UFT. Contudo,
8 no dia dezessete de agosto, chegou.-se a concIuso de que a assunto mereceria uma arnp1iacio dos
9 debates e dos temas pendentes, antes da apreciaco do Conseiho. Desta forma, foram realizadas
10 reuniöes infonnais e ado deliberativas coin Direcôes de Campus e representantes dos segmentos:
I I Diretório Central dos Estudantes (DCE), Sindicato dos Técnicos Administrativos (SINTAD) e
12 Sessâo Sindical dos Docentes da UFT (SESDUFT), que apresentararn suas demandas
13 emergenciais. Considerando, ainda, que havia o deferirnento de urna. lirninar pelo Tribunal Superior
14 de Justica que cleterrninou a retorno de cinqUenta por cento dos técnicos ao trabalho, o Magnifico
15 Reitor suspendeu a realizacão do (.',ONSUNI e cornunicou que este seria reaiizado posteriormente,
16 sendo transferido finalmente para o dia de hoje. Explica que esta reunião justifica-se pelo retorno
17 dos técnicos, no lirnite de cinqüenta por cento, e pelo acordo assinado no dia vinte e seis de agosto,
18 entre a Govenio Federal e Andes, deliberando pelo retorno dos docentes ao trahaiho. Durante a
19 greve dos servidores técnico-administrativos, forain realizadas reuniOes da Reitoria e Direçôes corn
20 a SINTAD, onde foram apresentadas as reivindicaçOes e deinandas internas de valorizaço do
21 servidor. Como desdobramento, no més de juiho de dois mil e onze foi norneada urna CornissAo
22 que elaborou a documnento que cria o Coniité de Val.orizaçäo do Servidor Técnico-Administrativo e
23 aprova as no.rrnas para o seu funcionarnento. Anteprojeto que foi encaminhado anteriormente aos
24 membros, para leitura e posterior análise deste Conseiho. Conseiheira Isabel informa, ainda, que
25 coma desdobramento da assernbiéia que deliberou pela paralisação do movimento e retorno dos
26 docentes as atividades, cabe ao CONSUNI definir e discutir de que forma e quando essas
27 atividades seräo retornadas. Para tanto, menciona que após várias reuniOes e discussôes prévias
28 entre os Diretores de Campus, Reitoria e representantes das categorias, a Pró-Reitoria de
29 Graduaçào (PROGRAD), verificando a especificidade e demandas de cada Campus, elaborou urna
30 proposta de Calendário que especifica a inicio e firn de sernestre, para ser apresentada riesta
31 reuniào. Esciarece que n{o necessariarnente deva ser votada agora pelos Conseiheiros e propôe ao
32 Conselho que dentro da pauta "Discussäo acerca dos desdobramentos da Greve dos Docentes e
33 Servidores Técnico-Admi.nistrativos da UFT" sejam analisados as seguintes pontos: Item. 1)
34 Discussâo sobre a criação do Comitê de Valorizaçio dos Servidores TécnicoAdministrativos da
35 UFT e 2) Apresentacao e discussâo do Calendério Acadêrnico da UFT para o sernestre 2011.2, Em
36 votacâo, a. proposta d aprovada por unanirnidade. A seguir, a Conseiheira Isabel faz a leitura do
37 controle de presencas, informnando que os Conseiheiros Alan Barhiero, José Expedito Cavalcante
38 da Silva, Eduardo Andrea Lernus Erasmo estäo ausentes, mnas, encarniriharam juseificativas. Os
39 Conselheiros Marlon Adriel Lopes Dias e Patrick Letouzé Mo:reii..não estào p:resentes, inas
40 j ustificaram e enviararn, coma representantes, o discente Felipe Fernandes Albuquerque e o
41 Professor Paulo Cleber Mendonça, respectivamente. Segundo a Livro de Presenças, todos os
42 demais conseiheiros estäo presemites a reuniAo. Infomies: a) Conseiheira Nataly Sousa Dias justifica
43 a ausência do Conseiheiro Marion Adriel Lopes Dias e informa que a mesmo solicitou a Direçâo
44 do Campus o transporte para Palmas,, sendo cornunicado clue nAo havia inais vaga no veIculo,
Campus
45 mesmo tendo prioridade par ser membro do CONSUNI. Em contato coin motorista do
46 foi infonnado que sornente o Diretor do Campus viria no velculo. Posteriormente, na madrugada de
47 hoje, o rnesmo motorista inforrnou do cancelamento da viagern, pois o Conseiheiro Eduardo
48 Andrea Lemus Erasmo nio mais poderia vir pam esta reuniâo. Menciona o direito do discente em
49 participar da reuniâo e a informacão equivocad.a de que a Conseiheiro näo está vinculado coin
50 Universidade repassada a SOCS. Esciarece que "está havendo retaliaçto corn a representaçao
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discente dentro do Campus de Gurupi". Solicita clue seja verificado 0 que realmente ocorreu.. Item
1) Discussão sobre a criação do Cornité de ValorizacAo dos Servidores Técnico-Administrativos da
53 UFT - Relator: Conseiheiro E.Lsori Santos Silva ('-'arvalho. lni.cia a apresentacão agradecendo o
54 enipeitho de todos que contribuiram paPa a eiaboracâo da proposta em questão. Faz a leitura do
55 parecer que aprova a criacâo do Cornitê de Va!orizaçâo do Servidor Tëcnico-Administrativo da
56 UFT. A seguir, corn o auxilio do datashow, o relator faz a leitura dos artigos do anteprojeto de
57 Resoiucão. Ao que os Conseiheiros fazein ohservacoes e adequaçOes artigo por artigo do
58 docurnento. Conseiheiro Márcio Antonio da Silveira parabeniza a iniciativa dos servidores t6cnico59 adrninistra:tivos, qu.e, mesmo estando em greve, utilizararn o momento para a elaboraçAo e
60 discussAo de assuntos de grande reievância para a Universidade. Conseiheira Isabel enfatiza que
61 muitas das açOes rnencionadas no documento já são implernentadas, contudo, é necessário
62 estabelecer rnna politica efetiva para instituciona[izaçào alérn das gestOes. Sugere, ainda, a
63 aprovação da criacAo do Comité, e recornenda que a apresentacäo do documento final, após a
64 i.nsercAo das contribuicoes dos Conseiheiros, seja pauta prioritária na prOxima reunião deste
65 Conselho. Em votação, aprovada po:r unanimidade a criaçao do Comitê, corn adequaçOes ao texto.
66 Item 2) ApresentacAo e discussão do Calendário Académico da UFT para o semestre 2011.2.
67 Conselheira Isabel faz a apresentacâ.o do calendário indicativo dos procedimentos académicos
68 institucionais necessários para encerrarnento do semestre 2011.1 e inicio do 2011.2. 0 docuinento
69 foi elaborado respeitando as discussOes e contribuiçOes indicadas pelos movimentos. Corn o auxiiio
70 do datashow, explana a situacão de cada Campus e a p:roposicão para a construção de calendário
71 acadérnico para os Campi que nâo encerrararn a prirneiro sernestre, corn o fecharnento dos diários
72 (Campus de Palmas e Miracema), e para os que estão aptos a iniciar urn novo (A.ragua.I.na, Arraias,
73 Porto Nacional, Gurupi e TocantinOpol.is). Em discussão, o Conseiheiro Girlene Figueiredo Macic!
74 informa que na assemhIéia dos docentes que deiiherou pelo reto:mo, não ficou definida a data para
75 o reinicio dos trabaihos, e solicita que as datas constantes dos calendários possam ser meihor
76 discutidas entre as categorias, para posteriorrnente serern definidas por este Conseiho. Conseiheira
77 Isabel reforça a necessidade do CONSUNI se posicionar quanta ao calendário. Ao que a
78 Conselheiro Elson, na representatividade dos servidores técnico-adrninistrativos, reitera a
79 necessidade da realização de assembléias nas bases para a discussAo de corno se dará a retorno ao
80 trabaiho, na proporco dos cinqtienta por cento, levando-se em consideração que a. greve dos
81 técnicos ainda continua. Co,nseiheira Juscéia ,Apareci.da Veiga Ga:rbelini rn..enciona a especificidade
82 do Campus de Porto Nacional, haja vista que, embora tenha sido considerado apto a iniciar o
83 sernestre, alguns professores do cursos do Campus não entregaram as di.rios, par estarern em
84 greve e nao fecharam a sernestre anterior. Conseiheira Isabel informa que a Conseiho Diretor de
85 cada Campus poderá elaborar urn calendário complem...ntar, fazendo mn estudo de cada caso e
86 visando garantir a encerramento do semestre aos alunos. Conseiheira Celia Grandini Aibiero
87 solicita prazo para que a assunto tratado nesta reunio seja discutido nas bases, para posterior
88 apreciacão deste Conseiho. Ao que a Conseiheiro Flávio Moreira menciona a peculiaridade do
89 Campus de Tocantinópolis, considera:n.do que ha professor que prosseguiu corn as auia.s, mesmo o
90 restante dos docentes tendo aderido a g:reve, e solicita posic:ionarnento do Conseiho quanto a
91 situacâo, Conseiheiro Idernar relembra que corn a deflagraçäo da greve a Universidade assumiu a.
92 responsabilidade pela suspensão do Cale.ndário AcadCm.ico, e realizar qualquer atividade fora dessa
93 circunstancia seria inváiida. Ratifica que é necessária urna discussão i,nterna, prévia, em todos os
94 Campi para verificar a situação e a atendimento das especificidades aqui colocadas, para que sej am
95 inseridos no Calendário da Universidade. Conselheiro Luis Eduardo Bovolato enfatiza que para a
96 concretizacão do calendário, será necessária uma negociacAo tambCm corn o SINTAD para. que
97 baja o processamento de m.atricu[as, dentro do lirnite de cinqüenta par cento do pessoal.
98 Conseihe:iro Aurélio Pessoa Picanco faz urna ret:rospectiva da greve dos docentes da UFT e dos
99 servidorestCcnico-adrninistrativos e Ieinbra que C necessária a negociacäo corn o SrNTAD, pam
100 que não haja a comprornetirnento do andarnento do próxirno semestre letivo e que seja
101 disponibilizado urn efetivo major que cinqUenta par cento dos servidares. Menciona, ainda, que
102 será necessária a apoia dos coordenado:res na elaboraçAo do calendá:rio, pois estarão
103 sobrecarregados e nâo terAo a auxilio dos secretários acadérnicos dos cursas. Co elheiro Elson
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enfatiza a dernocracia corn que tern sido conduzida a greve, considerando a !iminar que definiu a
legalidade do rnovirnento. Os técnicos nâo pretendeni negar ou criar impedirnentos para o inicio do
sernestre letivo, mas corn as condiçOes de alguns campi seria inviável o retorno, corno é o caso de
Aragualna e Palmas. E necessária que haja a discusso do assunto nas bases para que seja
108 apresentada urna proposta coesa. Conseiheiro Márcio Antonio da Silveira enfat:iza a necessidade do
109 CONSUNI dat urna resposta a cornunidade, pelo menos corn o indicativo de inicio das aulas para o
110 dia doze de setembro. Parabeniza o trahaiho realizado pela PROGRAD e propöe que seja aprovado
11 1 o calendário e que as discussôes continuem para que sejam efetuados os ajustes no docurnento. U
112 disce:nte Felipe Fernandes Albuquerque informa o sentirnento de inseguranca dos estudantes quan.to
113 ao inIcio das aulas, menciona que o Conseiho Universitário deve dar urna orientacao formal a
114 Comunidade, definindo a Calendário de retorno das atividades acadêrnicas. Solicita aos técnicos
115 adni.inistrativos a cornpreensâo para que seja assegurado o reinicio das aulas e a apravacâo do
116 calendário acadêrnico. Conseiheira Isabel indica, corno encarninharnento, a realizaçäo de outra
117 reuniâo extraordinária do CONSIJNI a ser agendada pata prOximo dia seis de setembro, as quatorze
118 horas e trinta minutos, que terá corno pauta a apresentaco do docurnento final acerca da Criaco
119 do Comitê de Vaiorização do Servidor e a proposta de Calendário Acadérnico. Propoe que seja
120 votado a inicio e tim do calendári.o, sendo doze de setembro de dois mit e onze e onze de fevereiro
121 de dois mil e doze :respectivarnente, corn a flex:ibiiizacão presuniida nessa proposta. Enfatiza que
122 cabe a este Conseiho a d,ecisäo institucional da definicio do Calendário após a firn d.a greve de seus
123 docentes. Em votacao as propostas: I.) Proposição do Calendário Acadê.rnico corn o indicativo de
124 inicio das atividades acadêrn.icas para o dia 12 de setembro de 2011 e finali.zacäo no dia Ii de
125 feverei:ro de 2012 e discussAo das demais datas para urna próxima reimiAo. 2) Nâo votar e
126 encamiithar o assunto para discussâo nas bases. Em votacão, a proposta urn foi aprovada corn dois
127 votos contrários. Deiiherou-se, ainda, pela a reaiizacâo da 21 R.euniâo Extraordinária, no dia seis
128 de setembro, as 140)0rnin, onde será dada continuidade a discussäo do Caiendári.o, corn as
129 contribuicOes de cada campus. Nada mais havendo a ser tratado, as onze horas e quarenta e cinco
130 minutos a Pr&Reitora, no exercIcio da Reitoria, Conseiheira Isabel Cristina Auler Pereira, dá por
131 encerrada a presente reunio, agradecendo a presenca e a empenho de todos as conseiheiros. Eu.,
132 Ciaudinéia Pereira da Silva, secretária dos traballios, elaborei a presente ata que segue assinada
133 pela PrOReitora e por rnim subscrita.
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