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Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta
minutos, no Auditório dos Conselhos Superiores, teve início a 1ª Reunião Ordinária do Conselho
de Administração, tendo como pautas: I) Homologação da Resolução nº 308 de 26 de julho de
2016 que aprovou “ad referendum” o afastamento do professor Henderson Gonçalves Nobre, para
fins de qualificação em nível de doutorado na Universidad Pablo de Olvavide em Sevilla –
Espanha, no período de 01 de novembro de 2016 a 01 a de novembro de 2018; II) Homologação
da Resolução nº 118 de 31 de agosto de 2016 que aprovou “ad referendum” o afastamento da
professora Luciana Maria de Oliveira para fins de qualificação em nível de doutorado na
Universidade Federal Rural da Amazônia no Programa de Pós-Graduação em Agronomia no
período de 31 de agosto de 2016 a 01 de fevereiro de 2019; III) Homologação da Resolução nº
119 de 06 de setembro de 2016 que aprovou “ad referendum” o afastamento do professor Fabrício
Khoury Rebelo para participar do VII Congresso da Associação Portuguesa de Economia Agrária
e II Encontro Lusófono em Economia, Sociologia, Ambiente e Desenvolvimento Rural, com tema
“Políticas Públicas para a Agricultura Pós-2020”, no período de 03 a 10 de setembro de 2016; IV)
Homologação da Resolução nº 120 de 06 de setembro de 2016 que aprovou “ad referendum” o
afastamento da professora Aline Medeiros Lima, para fins de qualificação em nível de doutorado
na Universidade Federal Rural da Amazônia, no período de 06 de setembro de 2016 a 05 de
setembro de 2017; V) Homologação da Resolução nº 121 de 30 de setembro de 2016 que aprovou
“ad referendum” o afastamento do professor Herbert Cristhiano Pinheiro de Andrade para
participar do Congresso Internacional em Gobierno, Administración y Políticas Públicas em
Madrid – Espanha, no período de 01 a 10 de outubro de 2016; VI) Homologação da Resolução nº
122 de 20 de outubro de 2016 que aprovou “ad referendum” o afastamento da Professora
Wanúbya do Nascimento Moraes Campelo para participar do IX Encuentro Internacional:
Diferencia, Con-Vivir, Incluir na Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, em Valparaíso –
Chile, no Período de 26 a 28 de Outubro de 2016; VII) Homologação da Resolução nº 123, de 19
de janeiro de 2017 que aprovou “ad referendum” o afastamento da Professora Janaína de Cássia
Braga Arruda para fins de qualificação em nível de Doutorado na Universidade Federal Rural da
Amazônia no período de 15 de janeiro de 2017 a 15 de janeiro de 2018; VIII) Aprovação de
afastamento do Professor Hassan Camil David, para fins de qualificação em nível de doutorado
na Universidade Federal do Paraná, no período de 01 de janeiro de 2017 a 28 de fevereiro de
2018; IX) Autorização de doação de veículos inservíveis ao Movimento Emaús (Processo:
009425/2015-91); X) Aprovação do Regulamento de afastamento de docentes efetivos, para fins
de estudo e cooperação; XI) Aprovação do Regulamento de incentivo à qualificação stricto sensu
de servidores técnico-administrativos da Ufra – Pró-Qualificar; XII) O que ocorrer. Estiveram
presentes: Prof. Paulo de Jesus Santos, substituindo o Prof. Sueo Numazawa, Presidente do
Conselho de Administração; Srª Simone Andréa do Nascimento Baía, Pró-Reitora de
Administração e Finanças; Prof. Marcos Antonio dos Santos, substituindo o Prof. Antonio
Cordeiro de Santana, Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Prof. Paulo
Jorge de Oliveira Ponte de Souza, Diretor do Instituo Sócio Ambiental e de Recursos Hídricos;
Prof. Cristian Faturi, Diretor do Instituto de Saúde e Produção Animal; Prof. Rosemiro Galate,
substituindo o Prof. Pedro Silvestre Campos, Diretor do Instituo Ciberespacial. Os TécnicoAdministrativos: Anderson dos Santos Vieira; Diana Feio Veiga Borges Leal; Heloísa dos
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Santos Brasil; João Henrique Souza de Araújo. Ao iniciar a reunião, o Prof. Paulo de Jesus Santos,
presidente em exercício do Conselho de Administração, justificou a ausência do Reitor em
decorrência de assuntos de ordem administrativa. Seguindo, a ata da reunião anterior foi posta em
votação e aprovada com uma abstenção. Dando continuidade, as pautas de I a VII, que tratavam
de homologação de resoluções “ad referendum”, foram aprovadas por unanimidade. A pauta VIII,
que tratava de afastamento do prof. Hassan Camil David para fins de qualificação em nível de
doutorado, também foi aprovada por unanimidade. Seguindo, a conselheira Simone Baía solicitou
a retirada da pauta IX, que tratava de autorização de doação de veículos inservíveis ao Movimento
Emaús, argumentando que o processo precisaria seguir alguns trâmites antes de ser encaminhado
ao Conselho. A solicitação foi acatada por unanimidade. Seguindo, foi colocada em discussão a
pauta X que tratava de Regulamento de afastamento de docentes efetivos, para fins de estudo e
cooperação. A palavra foi franqueada a conselheira Rosângila Serique que explicou a necessidade
de tal regulamentação e esclareceu que a mesma foi construída em parceria com a CPPD,
solicitando que o presidente da referida comissão fizesse a explanação do Regulamento em
discussão. Antes de apresentar o documento, o Prof. Rosemiro Galate questionou não ter sido
convidado para participar da reunião, enquanto presidente da CPPD, esclarecendo estar
participando como vice-diretor do ICIBE. Seguindo, o presidente da CPPD, explicou que o
documento que iria apresentar havia sido amplamente divulgado no site da CPPD para
contribuições, assim como foram realizadas reuniões para debater o assunto. Citou também os
documentos legais que embasaram a construção da proposta de resolução. Dessa forma, o
documento foi apresentado por destaque. No inciso IX da seção II, o conselheiro Cristian Faturi
solicitou que fosse acrescentado projetos cadastrados também na PROEX e ainda no mesmo
inciso, a retirada do termo aulas práticas. A proposta foi acatada por unanimidade. Dessa forma,
o inciso IX ficou a seguinte redação “projetos devidamente cadastrados na PROPED e/ou
PROEX”. Ainda na seção II, a conselheira Simone Baia solicitou a retirada do inciso VIII. A
proposta foi acatada por unanimidade. Com retirada do inciso VIII, ficou também alterado o artigo
4º. No inciso I do artigo 11, o conselheiro Cristian Faturi solicitou a retirada do prazo de 45 dias
para afastamento de curta duração, argumentando que este prazo inviabilizaria muitas viagens.
Diante da argumentação, as pró-reitoras da PROGEP e PROAF, propuseram que o prazo fosse de
no mínimo 20 dias, para garantir os trâmites formais dos processos. A proposta foi acatada por
unanimidade. Seguindo, o conselheiro Cristian Faturi solicitou a supressão do inciso X do artigo
12. A proposta foi acatada por unanimidade. O conselheiro Cristian solicitou ainda, que o inciso
V do artigo 13 fosse adequado com o que havia sido aprovado anteriormente, com a exclusão de
aulas práticas e inclusão de projetos cadastrados na PROEX. Findadas as alterações, o documento
na íntegra foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Seguindo, foi colocado em discussão
a pauta XI, que tratava do Regulamento de incentivo à qualificação stricto sensu de servidores
técnico-administrativos da Ufra – Pró-Qualificar. A conselheira Rosangila Serique esclareceu que
o programa já havia sido aprovado em 2014, porém, havia ficado pendente a aprovação dos
procedimentos e execução do programa. A referida conselheira citou ainda os inúmeros percalços
que acabaram atrasando a aprovação do regulamenta citado. Findada a fala da conselheira
Rosangila Serique, a palavra foi franqueada ao Sr. Victor Silva, gerente da Divisão de
Capacitação, que apresentou o documento, enfatizando as alterações sofridas pelo documento
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original. Após a apresentação do regulamento, o mesmo foi posto em votação e aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente em exercício do Conselho de
Administração, Prof. Paulo de Jesus Santos, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e,
eu, Aerlen Clíssia Freitas Borges, lavrei a presente Ata, que depois de lida, será submetida a
votação pelos membros presentes na reunião subsequente.

