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Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze
horas e trinta minutos, no Auditório dos Conselhos Superiores, teve início a 4ª Reunião
Ordinária do Conselho de Administração, tendo como pautas I) Aprovação da
prorrogação de afastamento do docente Cássio Pinho dos Reis para fins de qualificação
em nível de doutorado, no período de 03 de março de 2018 a 01 de março de 2019; II)
Revogação da Resolução nº 143 de 18 de maio de 2017, que aprovou o afastamento da
docente Andréa Magalhães Bezerra por período 02 anos, contados a partir de 01 de março
de 2017; III) Alteração de data de início de afastamento para fins de qualificação em
nível de doutorado da docente Carla Kelen de Andrade Moraes para 01 de março de 2018
(Resolução º 167, de 12 de setembro de 2017); IV) Apreciação de requerimento de
flexibilização de jornada de trabalho dos servidores lotados na Biblioteca Central da
UFRA. Estiveram presentes: Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do
Conselho de Administração; Sr. Marcelo Robson Silva Vilela, Pró-Reitor de
Administração e Finanças; Prof.ª Silvana Rossy de Brito, Pró-Reitora de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional; Sr. Saulo Luis Wanzeler, Pró-Reitor de Gestão de
Pessoas; Prof. Manoel Euclides do Nascimento, Diretor Pró-Tempore do Instituto de
Ciências Agrárias; Prof. Israel Cintra, substituindo o Prof. Paulo Jorge de Oliveira Ponte
de Souza, Diretor do Instituto Sócio Ambiental e de Recursos Hídricos; Prof. Cristian
Faturi, Diretor do Instituto de Saúde e Produção Animal; Prof. Pedro Silvestre da Silva
Campos, Diretor do Instituto Ciberespacial; Prof.ª Lilian Dias, substituindo a Prof.ª
Izabelle Pereira Andrade, Diretora do Campus Paragominas; Prof.ª Lucila Monfort,
Diretora Pró-Tempore do Campus Capitão Poço; Prof. Fernando Sérgio Pinheiro, Diretor
do Campus Capanema. Os Técnico-Administrativos: Anderson dos Santos Vieira;
Elson Ribamar da Rocha; Heloísa dos Santos Brasil; João Henrique Souza de Araújo. Ao
iniciar a reunião, o Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do Conselho de
Administração cumprimentou a todos e imediatamente pôs em discussão a ata da última
reunião, sendo esta aprovada por unanimidade. Antes de iniciar as discussões da pauta, o
conselheiro Sérgio Pinheiro se manifestou solicitando que as reuniões do CONSUN e
CONSEPE fossem agendadas para o mesmo dia e a reunião do CONSAD em dia
posterior, em função da logística dos coordenadores de curso dos campi do interior. O
presidente do Conselho considerou a argumentação do conselheiro e se prontificou a
estudar a possibilidade de atender à solicitação. Seguindo, a pauta I que tratava de
aprovação da prorrogação de afastamento do docente Cássio Pinho dos Reis para fins de
qualificação em nível de doutorado, no período de 03 de março de 2018 a 01 de março de
2019 foi posta em discussão. O presidente do conselho questionou o Pró-Reitor de Gestão
de Pessoas quanto a pauta. O referido pró-reitor informou não haver nenhum óbice para
aprovação da mesma. Isto posto, a pauta foi posta em votação e aprovada por
unanimidade. Dando continuidade, a pauta II que tratava de revogação da Resolução nº
143 de 18 de maio de 2017, que aprovou o afastamento da docente Andréa Magalhães
Bezerra por período 02 anos, contados a partir de 01 de março de 2017 foi posta em
discussão. O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas esclareceu que não se tratava de revogação
e sim de tornar a resolução “sem efeito”, já que, por motivos acadêmicos a docente
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continuou ministrando aulas. O conselheiro Cristan Faturi explicou que houvera um malentendido no processo. Esclareceu que a aprovação via colegiado estava condicionada a
contratação de professor substituto, porém, tal condicionamento não foi respeitado
quando da aprovação no Conselho. Dessa forma, o conselheiro solicitou que o
afastamento fosse aprovado para o período de 01 de novembro de 2017 a março de 2019.
O presidente do Conselho demonstrou preocupação quanto a data do afastamento,
questionando se já haveria professor para substituí-la. Diante do impasse, a prof.ª Andréa
Bezerra se comprometeu a terminar o semestre e iniciar o próximo para garantir a chegada
do professor substituto, solicitando seu afastamento para o dia 01 de dezembro de 2017.
Mesmo com o comprometimento da professora, o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas
explicou que não poderia dar nenhuma garantia quanto ao tempo necessário para que o
professor substituto pudesse assumir. Isto posto, o presidente do Conselho argumentou
que precisaria de uma garantia do diretor do Instituto de que as aulas não seriam
prejudicadas com o afastamento da referida professora. O conselheiro Cristian se
comprometeu a estudar a possibilidade de remanejar professores para ministrar as
disciplinas da professora Andréa Bezerra até a chegada do professor substituto,
garantindo que os alunos não seriam prejudicados com o afastamento. Diante da
declaração do diretor do ISPA, foi aprovado por unanimidade o afastamento da professora
Andréa Magalhães Bezerra no período de 01 de dezembro de 2017 a 01 de março de 2019.
Seguindo, a pauta III, que tratava de alteração de data de início de afastamento para fins
de qualificação em nível de doutorado da docente Carla Kelen de Andrade Moraes para
01 de março de 2018 foi posta em discussão. Não havendo questionamentos, a pauta foi
aprovada por unanimidade. Seguindo, a pauta IV que tratava da apreciação de
requerimento de flexibilização de jornada de trabalho dos servidores lotados na Biblioteca
Central da UFRA foi posta em discussão. O presidente do Conselho esclareceu que o
processo havia passado por todos os trâmites necessários, sendo observadas as
recomendações exaradas pela Procuradoria Federal junto à UFRA. Para discorrer sobre a
pauta, a palavra foi franqueada a Sr.ª Ana Cristina Santos, superintende da Biblioteca que
explicou que o processo havia obedecido as recomendações tanto da Procuradoria como
da Seção de Direitos e Deveres. Esclareceu que havia sido elaborado um estudo técnico
que realizou inclusive, entrevista com os usuários do setor. Argumentou ainda que tal
medida tinha o intuito de beneficiar não apenas os servidores, mas em especial aos
estudantes, principal público interessado no serviço, que passaria a ser ofertado com
maior grau de excelência a partir da aprovação da flexibilização. Findada a fala da
superintendente, a palavra foi franqueada ao conselheiro Sérgio Pinheiro que solicitou
que tal aprovação fosse estendida às bibliotecas dos campi nos interiores, uma vez que,
passavam também pela mesma situação. A conselheira Heloisa Brasil esclareceu que cada
campus deveria realizar o estudo técnico e verificar se atenderia todas as exigências
impostas no decreto que dispõe sobre a flexibilização, obedecendo aos trâmites
administrativos e submissão ao CONSAD. Prestando mais esclarecimentos, o presidente
do Conselho explicou que a jornada de trabalho de 30 horas tinha previsão legal, porém,
com uma série de exigências e requisitos que precisariam ser respeitados. Dessa forma,
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todos os setores que se enquadravam na previsão legal, teriam direito a tal solicitação. O
presidente do Conselho fez um convite a todos os setores que se encaixavam nas situações
previstas em lei, para que caso houvesse interesse, que providenciassem estudos no
sentido de solicitar junto ao Conselho a referida flexibilização de jornada de trabalho.
Findadas as discussões, a pauta foi posta em votação e aprovada por unanimidade.
Seguindo, o técnico-administrativo Moacir Miranda solicitou a palavra e parabenizou as
bibliotecárias pela iniciativa. Aproveitou ainda para relembrar que foi aprovado
anteriormente no CONSUN uma comissão para fazer um estudo da viabilidade de
flexibilização da jornada de trabalho nos demais setores da Universidade, porém, apenas
os técnicos administrativos encaminharam nomes para compor a comissão. Diante da
declaração, o presidente do Conselho se comprometeu a fazer a cobrança às demais
categorias em reunião do CONSUN. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do
Conselho de Administração, Prof. Marcel do Nascimento Botelho, 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.

