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Aos vinte e três dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e
trinta minutos horas, na Sala dos Conselhos Superiores, teve início a 2ª Reunião
Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, tendo como pautas:
I) Aprovação do Regulamento do Programa de Acompanhamento de Egressos do Curso de
Bacharelado em Ciências Contábeis do Campus Capanema; II) Aprovação do Regulamento
de Atividades Complementares do Curso de Bacharelado em Ciências Contábeis do Campus
Capanema; III) Aprovação do Regulamento de Atividades Complementares do Curso de
Bacharelado em Administração; IV) Aprovação de Normas acerca da execução dos projetos
pedagógicos dos cursos a serem ofertados pelo Plano Nacional de Formação de Professores
da Educação Básica – PARFOR, no âmbito da Universidade Federal Rural da Amazônia; V)
Retificação de funciomamento dos Cursos de Pós-Graduação da UFRA; VI) Criação de
cinco novas linhas de pesquisa na Ufra: Educação; Modelagem matemática e computacional;
Computação Aplicada; Geociências; Inovação, Engenharia, Ciência e Tecnologia; VII)
Decisão quanto a titulação dos líderes de Grupos de Pesquisa da Pós-Graduação; VIII)
Aprovação das Normas de Estágio de Docência dos Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu
da Ufra; IX) Criação do Programa de Pós-Graduação em Residência Multiprofissional; X)
Aprovação do IX Encontro Amazônico de Agrárias, com data de realização no calendário
acadêmico no primeiro período letivo de 2017 (2017.1); XI) O que ocorrer. Estiveram
presentes os Docentes: Prof. Paulo de Jesus Santos, Vice-Reitor no exercício da presidência
do CONSEPE; Prof. Djacy Barbosa Ribeiro, Pró-Reitor de Extensão; Prof.ª Ruth Falesi,
substituindo o Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Pró-Reitor de Ensino; Prof. Izildinha
Miranda, Pró-Reitora de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico; Prf. Silva de Brito,
substituindo a Prof. Iris Lettiere do Socorro Santos, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis; Prof.
Marcos Antonio Souza dos Santoa, substituindo o Prof. Antônio Cordeiro de Santana, PróReitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Prof. Antônio José Figueiredo
Moreira, Diretor do Instituto de Ciências Agrárias; Prof. Israel Cintra, substituindo o Prof.
Paulo Jorge de Oliveira Ponte de Souza, Diretor do Instituto Socioambiental e de Recursos
Hídricos; Prof. Cristian Faturi, Diretor do Instituto se Saúde e Produção Animal; Prof. Pedro
Campos, Diretor do Instituto Ciberespacial; Prof. Eduardo Saraiva da Rocha, Coordenador
do Curso de Graduação em Engenharia Florestal; Prof. Heliana Brasil, Coordenadora do
Curso de Graduação em Agronomia; Prof. Andréa Negrão, substituindo a Prof. Ana Silvia
Sardinha Ribeiro, Coordenadora do Curso de Graduação em Medicina Veterinária; Prof.
Wilton Ladeira, substituindo a Profª. Maria Cristina Manno, Coordenadora do Curso de
Graduação em Zootecnia; Prof.ª Kátia Cristina de Araújo Silva, Coordenadora do Curso de
Graduação em Engenharia de Pesca; Prof. Fábio de Lima Bezerra, Coordenador do Curso de
Graduação em Sistemas de Informação; Prof. Aurecílio Guedes, Coordenador do Curso de
Graduação em Computação; Prof. Gisele Barata, substituindo a Prof. Herdjania Veras de
Lima, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Agronomia; Prof. Francisco de
Assis Oliveira, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais; Prof.
Nuno Filipe Alves Correia de Melo, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais; Prof. Anibal Coutinho do Rego, substituindo o
Prof. Luiz Fernando e Souza Rodrigues, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Saúde e Produção Animal na Amazônia; Prof. Reginaldo Alves Festucci Buseli, Coordenador
do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Aplicada à Agropecuária; Os TécnicoAdministrativos: Benedito Francisco Guimarães; Cristiane do Espírito Santo Coelho; Diana
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Elson Ribamar da Rocha; Gerson Diego Pamplona Albuqerque; Isaias Ferreira da Costa; José
Raimundo Viana; Manoel de Deus Santiago Monteiro; Maria Creuza Nunes Carvalho; Maria
Sulamita Dantas Freitas; Moacir Nazareno Ferreira de Miranda; Raimundo Nonato Silva de
Castro; Rogério Nonato dos Santos; Waldjanio de Oliveira Melo. Convidados: Prof. Ticiane
Lima dos Santos. Iniciada a reunião, o Presidente em exercício do Conselho, Prof. Paulo de
Jesus Santos cumprimentou a todos e imediatamente pôs a ata da última reunião em votação,
sendo esta aprovada por unanimidade. Seguindo, o Prof. Paulo Santos apresentou dois novos
pontos de pauta que foram solicitados a inclusão: Inclusão/Ajustes no Regulamento de TCC e
no Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Florestal-Campus Belém; Solicitação de
anulação do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais,
realizado por meio do Edital 03 de 05 de dezembro de 2016. Após a solicitação de inclusão, o
conselheiro Francisco de Assis solicitou que fosse retirada a pauta que tratava de anulação
de edital, argumentando que o processo não havia passado pelos trâmites necessários antes de
chegar ao Conselho. Diante da solicitação de retirada de pauta, a conselheiro Izildinha
Miranda se posicionou contrária, entendendo que caberia ao Conselho a decisão de anulação
do edital, conforme parecer da Procuradoria presente no processo. Apresentadas as
argumentações, o Conselho aprovou a inclusão de pauta com treze votos favoráveis e três
votos contrários. Seguindo, as pautas I, II, e III foram apresentadas pelos respectivos
coordenadores dos Cursos e aprovadas por unanimidade. O coordenador do Curso de
Bacharelado em Administração solicitou que também fosse aprovado o Regulamento do
Programa de Acompanhamento de Egressos do Curso de Administração, uma vez que o
documento havia sido produzido em conjunto. Diante da solicitação, o conselho aprovou o
regulamento do referido programa por unanimidade. Em seguida, foi solicitada a retirada da
pauta IV, em função da ausência da Coordenadora do PARFOR. Dando continuidade, a
pauta V foi apresentada pela conselheira Izildinha Miranda que esclareceu tratar de uma
formalidade, para atender cobranças externas. Diante das colocações da referida conselheira,
o documento foi aprovado com duas abstenções. Seguindo, a pauta VI foi novamente
defendida pela prof. Izildinha que esclareceu a necessidade de inclusão de novas linhas de
pesquisa na Universidade. Após os esclarecimentos, a pauta foi aprovada por unanimidade.
Seguindo, a pauta VII foi apresentada também pela conselheira Izildinha que explicou que
encaminhou a demanda ao conselho para que o mesmo decidisse quanto a exigência de
doutorado para os líderes de grupos de pesqiosa da Universidade. uma vez que, quando
cadastrados no CNPQ, os grupos com líderes de titulação de mestre são enquadrados como
atípicos. Esclareceu ainda que não há uma proibição formal quanto a titulação dos líderes de
grupo de pesquisa, porém argumentou a importância de titulação para a manutenção e bom
funcionamento do grupo. Após a explanação, a pauta VII foi aprovada por maioria de votos,
sendo cinco votos contrários e duas abstenções. Seguindo, foi apresentada ao conselho a
pauta VIII, que tratava de aprovação das Normas de Estágio de Docência dos Curso de PósGraduação Stricto Sensu da Ufra. A conselheira Izildinha fez a explanação da pauta, em
seguida o documento foi posto em discussão. O conselheiro Cristian Faturi solicitou
esclarecimentos quanto ao ponto que limitava a duração do estágio de docência para apenas
trinta horas, além de limitar a carga horária em sala de aula para dez horas. O referido
conselheiro argumentou que poderiam limitar dez horas por disciplina. Em resposta a
argumentação do conselheiro Cristian Faturi, a conselheira Izildinha esclareceu que o estágio
de docência se limitava às trinta horas em acordo com o Regimento da Universidade. Sobre a
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carga horária limitada, esclareceu se tratar de uma demanda da graduação, para que o
professor não usasse o estagiário como docente. Findadas as discussões, a pauta foi posta em
votação e a proposta original aprovada com vinte e um votos favoráveis, um voto contrário e
duas abstenções. Seguindo, a conselheira Izildinha esclareceu que a pauta IX que tratava de
Criação do Programa de Pós-Graduação em Residência Multiprofissional integraria o
documento aprovado na pauta V. Dando continuidade, a pauta X foi apresentada pela
coordenação do Enaag que solicitou a data de 02 a 07 de julho de 2017 para realização do
evento. A coordenação solicitou ainda que o Conselho deixasse claro a disponibilização de
alojamentos. O presidente em exercício esclareceu que os alojamentos ficariam a cargo dos
institutos. Findados os esclarecimentos a pauta foi aprovada por maioria de votos, tendo um
voto contrário e uma abstenção. Seguindo, a primeira inclusão de pauta foi apresentada pelo
conselheiro Eduardo Saraiva que explicou tratar-se de dois ajustes. O primeiro ajuste tratavase da inclusão do co-orientador, figura não contemplada no regimento de TCC. Por se tratar
de um problema antes recorrente no Curso de Agronomia, em função da presença de
técnicos, principalmente da Embrapa, a conselheira Izildinha Miranda propôs que fosse
criada a figura do orientador técnico, conforme consta na Agronomia. A proposta foi
aprovada por unanimidade. O segundo ajuste tratava de atualização dos nomes dos
professores a serem incluídos. A pauta foi aprovada por unanimidade. Seguindo, a segunda
inclusão de pauta foi posta em discussão. A palavra foi franqueada ao conselheiro Francisco
de Assis que novamente solicitou a retirada de pauta, argumentando que o documento não
havia passado pelo Colegiado de Ciências e Florestais e Colegiado Geral da Pós-Graduação,
entendendo que o conselho não teria informações necessárias para tomar qualquer decisão.
Argumentou que o edital havia sido cumprido e curso já estaria em andamento. Em resposta
ao argumento do conselheiro Francisco de Assis, a conselheira Izildinha informou que o
pedido de anulação do edital havia sido pedido corretamente. Os alunos haviam entrado com
pedido em tempo hábil e apenas a discente Jéssica dos Reis obteve resposta, sendo que a
resposta foi dada parcialmente. A conselheira Izildinha declarou ainda que o Edital não foi
cumprido quando não atentou para o número correto de questões para cada tema conforme
havia sido estabelecido, causando prejuízo ao desempenho dos alunos. Argumentou ainda
que a comissão não havia respondido ao recurso porque não havia resposta a ser dada. A
referida conselheira informou que na época sugeriu que o edital fosse suspenso, uma vez que
a comissão assumiu para a mesma que havia se equivocado. O conselheiro Francisco de
Assis informou que as respostas aos recursos são alimentadas via sistema e estranhou o fato
do solicitante não ter obtido resposta. Prosseguindo, a palavra foi franqueada ao discente
Vitor do Nascimento que declarou não ter obtido resposta. O conselheiro Francisco de Assis
afirmou entender a legitimidade do recurso, porém, argumentou que a comissão precisaria de
uma chance para se explicar, uma vez que a mesma não estaria sendo ouvida no processo.
Diante da discussão, a conselheira Ruth Falesi propôs que fosse aberta uma sindicância para
apurar a responsabilidade da comissão, quanto ao não cumprimento do edital. Diante da fala
da conselheira Ruth Falesi, a conselheira Izildinha, entendeu que o recurso precisaria ser
discutido primeiro, depois se apuraria as responsabilidades. Finalizadas as discussões, a pauta
que tratava de anulação de anulação do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em
Ciências Florestais, realizado por meio do Edital 03 de 05 de dezembro de 2016 foi posto em
votação e aprovado com dezessete votos favoráveis, dois votos contrários e três abstenções.
Ainda sobre o tema em discussão, o conselheiro Reginaldo Buseli, incorporando a proposta
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da conselheira Ruth Falesi propôs que após a anulação do edital, que os alunos já
matriculados fossem orientados a entrar com recurso para serem imediatamente reintegrados
ao curso nas mesmas condições de direito. Que fosse aberta uma sindicância para apuração
de responsabilidade da comissão. A proposta foi aprovada por maioria de votos, tendo três
votos contrários e uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, o Prof. Paulo de Jesus Santos
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, e eu, Aerlen Clíssia Freitas Borges,
lavrei a presente ata, que depois de lida, será submetida à votação pelos membros presentes
na reunião subsequente.

