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Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e
trinta minutos, no Salão Verde, teve início a 5ª Reunião Ordinária do Conselho
Universitário - CONSUN, tendo como pautas: I) Posse dos novos Conselheiros Técnicos
Administrativos; II) Homologação de autorização “ad referendum” para que a UFRA
contrate a FUNPEA para administração/gerenciamento de recursos do “Projeto Capacitação
Técnica e Elaboração da Minuta dos Planos Municipais de Saneamento Básico para 38
Municípios do Estado do Pará”; III) Apreciação de recurso impetrado pelo Docente Moacir
Cerqueira da Silva, quanto a alteração da Missão Institucional da UFRA; IV) Aprovação do
Plano Anual de auditoria Interna para o exercício de 2018 (PAINT 2018); V) O que ocorrer.
Estiveram presentes os Docentes: Prof. Marcel do Nascimento Botelho, presidente do
Conselho Universitário; Prof.ª Janae Gonçalves, Vice-Reitora; Sr. Marcelo Robson Silva
Vilela, Pró-Reitor de Administração e Finanças; Prof. Eduardo do Valle Lima, Pró-Reitor de
Extensão; Prof.ª Ana Silvia Ribeiro, substituindo a Prof.ª Ruth Falesi, Pró-Reitora de Ensino;
Prof.ª Iris Lettiere do Socorro Santos, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis; Sr. José Raimundo
Viana, Pró-Reitor adjunto 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; Profª. Kaliandra Alves, Diretora do Campus
Parauapebas; Profª Liliam Dias, substituindo a Prof. Izabelle Pereira Andrade, Diretora do
Campus Paragominas; Profª. Lucila Elizabeth Fragoso Monfort, Diretora Pró-tempore do
Campus Capitão Poço; Prof. Fernando Sérgio Pinheiro, Diretor do Campus Capanema; Profª
Andréa Maria Goes Negrão, Coordenadora do Curso de Graduação em Medicina Veterinária;
Profª. Maria Cristina Manno, Coordenadora do Curso de Graduação em Zootecnia; Prof.
Aurecílio Guedes, Coordenador do Curso de Graduação em Computação; Prof.ª Liliane
Afonso de Oliveira, Coordenadora do Curso de Graduação em Letras – Libras; Prof. Aníbal
Coutinho do Rego, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção
Animal na Amazônia; Prof. Igor Guerreiro Hamoy, Coordenador do Programa de PósGraduação em Biotecnologia Aplicada à Agropecuária; Profª. Jackeline Araújo Mota
siqueira, Coordenadora do Curso de Graduação em Agronomia do Campus Capitão Poço;
Prof. Carlos Jean F. Quadros, Coordenador do Curso de Graduação em Computação do
Campus Capitão Poço; Prof. Paulo Robson Campelo Malcher, Coordenador do Curso de
Graduação em Sistemas de Informação do Campus Capitão Poço; Prof. Pedro Daniel de
Oliveira, Coordenador do Curso de Agronomia do Campus Capitão Poço; Prof. João Paulo
Borges de Loureiro, Coordenador do Curso de Administração do Campus Parauapebas; Prof.
Álvaro Lédo Ferreira, Coordenador do Curso de Engenharia de Produção do Campus
Parauapebas; Profª. Wilnalia Souza Garcia, Coordenadora do Curso de Graduação em
Ciências Contábeis do Campus Tomé-açu. Os Técnico-Administrativos: Sr. Anderson dos
Santos Vieira; Sr. Dilermano Pereira Silva; Srª. Edilene dos Santos Viana; Srª. Genoveva
Siriaca Reis da Silva; Srª. Heloisa dos Santos Brasil; Sr. Isaias Ferreira da Costa; Sr. João
Henrique Souza de Araújo; Sr. Manoel de Deus Santiago Monteiro; Sr. Moacir Nazareno
Ferreira de Miranda; Srª. Bruna Nogueira Carvalló; Sra. Amanda Valéria Sousa Lima; Srª.
Pamella Leão de Oliveira; Srª. Laura Michele Serrão Lima Goes; Sr. Antonio Afonso
Granhen Tavares; Srª. Stephanie Conceição Correa Rodrigues; Srª. Rane do socorro Siqueira
de Souza; Sr. Demostenes de Andrade e Silva Filho; Sr. Cleber Luiz Coelho da Silva; Srª.
Maria do Socorro Freitas de Oliveira; Srª. Priscilla Bittencourt de Almeida Figueiredo; Srª.
Mayara Machado Gonçalves; Sr. Monaldo Begot Da Silva Junior; Srª. Lisonete da Silva Lira,
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Campus Tomé-açu; Srª. Ivanilza Oliveira da Rocha, Campus Capitão Poço; Sra. Keila
Arabela Martins da Cunha, suplente do Campus Paragominas; Sr. Eduardo Silva da Silva,
Suplente do Campus Capanema. Discentes: Camila Casseb Almeida. Convidados: Liliane
Afonso de Oliveira, docente do Instituto Socioambiental e dos Recursos Hídricos; Sr.
Kleyton Arthur Lisboa, Pró-Reitor Adjunto de Administração e Finanças. Iniciada a
reunião, o Presidente do Conselho Universitário, Prof. Marcel do Nascimento Botelho
cumprimentou a todos e imediatamente pôs a ata da última reunião em votação, sendo esta
aprovada por unanimidade, em seguida iniciou a posse dos novos Conselheiros Técnicos
Administrativos que irão complementar o mandato até abril de 2018, com a assinatura do
Termo de Posse. Em seguida foi iniciada a apresentação do ponto de pauta II pelo
Conselheiro Eduardo do Valle Lima, Pró-Reitor de Extensão e Coordenador geral do Projeto,
o ponto de pauta tratava da homologação de autorização “ad referendum” para que a UFRA
contrate a FUNPEA para administração/gerenciamento de recursos do “Projeto Capacitação
Técnica e Elaboração da Minuta dos Planos Municipais de Saneamento Básico para 38
Municípios do Estado do Pará”, o Conselheiro iniciou explicando que a previsão de execução
é de trinta e seis meses, contemplando quatro componentes do setor de saneamento, que são:
abastecimento de água, esgoto, limpeza urbana e manejo de solo, informou também que o
professor de Engenharia Ambiental do Campus de Capanema estará na equipe técnica do
projeto, em seguida a palavra foi franqueada para o Prof. Igor Gomid, que informou que a
equipe técnica é formada por seis professores, e que os mesmos estão disponíveis para
informações técnicas, e franqueou a palavra novamente para o Conselheiro Eduardo do Valle
Lima, que apresentou o fiscal do projeto, explicando que o mesmo realizou um curso de pela
DCAD. Em seguida a palavra foi franqueada para o representante da FUNASA, que explicou
a importância do Projeto, pois abrange trinta e oito municípios, e que escolheram a UFRA
por ser uma Universidade Rural. A fala seguinte foi do Pró-reitor adjunto da PROAF, Kleiton
Arthur Souza Lisboa, que informou que o processo está de acordo com a legislação,
informou também, que o processo foi encaminhado para a Procuradoria Federal para
embasamento jurídico, e que o Procurador verificou alguns pontos a serem reparados e a
PROAF sanou todos, em seguida informou que houve “ad referendum” para que o pleito
fosse tempestivo, e se colocou à disposição para maiores questionamentos, ressaltando que
todo processo está digitalizado. A palavra foi franqueada para a Profª. Vânia Neu, e a mesma
explicou que as pessoas cobram os resultados da FUNASA, e questionou se todos podem ter
acesso a essa primeira etapa dos resultados, pois ela trabalha com esse melhoramento das
condições de vida e nunca soube responder se há resultados, o representante FUNASA
respondeu ao questionamento, informando que cada município tem suas características, e que
dividiram por blocos, respondeu também que já foi feito diagnostico e estão terminando
prognostico, e que tudo que é elaborado pela FUNPEA é encaminhado para a FUNASA,
onde há um núcleo que analisa produto por produto, informou também que há um calendário
disponível na FUNASA para consulta, e se colocou à disposição para maiores informações, e
que fica todos os dias no gabinete da FUNASA. A palavra foi franqueada para o Presidente
do CONSUN, que colocou a pauta em discussão, não havendo manifestação, a pauta foi
colocada em regime de votação, ficando aprovada por maioria presente, com três votos
contrários e três abstenções. Em seguida o Presidente do CONSUN informou que houve erro
da secretaria em não ter colocado a pauta da comissão eleitoral, que tratava da Homologação
da decisão “ad referendum” que permitiu as inscrições das chapas através do Sistema SIPAC,
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e em seguida explicou que a homologação não foi feita antes, pois as últimas reuniões eram
extraordinárias, em que somente é permitido discutir um ponto de pauta, aproveitou e
solicitou permissão para colocar a homologação na sequencia antes dos outros pontos de
pauta, todos concordaram, sendo colocada em discussão sem manifestações, em seguida foi
colocada em regime de votação, ficando aprovada pela maioria, com cinco abstenções. Em
seguida foi iniciada a pauta III, que tratava da apreciação de recurso impetrado pelo Docente
Moacir Cerqueira da Silva, quanto a alteração da Missão Institucional as UFRA. O
Presidente do CONSUN concedeu a palavra ao Prof. Moacir Cerqueira da Silva, que
informou que o Catálogo Institucional foi feito quando o mesmo gerenciava a ASCOM, e
explicou que é um instrumento de divulgação da UFRA, e que para elaboração foram feitas
consultas a diversos setores, solicitando informações necessárias, e que inseriram a missão
que encontra-se consignada no Estatuto da Universidade, e informou também que foi
elaborada e aprovada em assembleia, e em julho de dois mil e dezesseis a ASCOM fez a
divulgação do Catálogo Institucional, e em seguida foram surpreendidos com documento do
Pró-reitor de planejamento da época, constando uma nova missão para Instituição, e que após
isso consultaram a secretaria do CONSUN, obtendo a resposta de que não houve modificação
alguma, e que no Estatuto era previsto que qualquer alteração deve ser feita em assembleia,
informou que consultou o artigo quinto do regimento do CONSUN e verificou que o
Conselho pode propor modificação no Estatuto desde que observado os trâmites, de
primeiramente ser aprovado em assembleia, seguiu com a palavra e solicitou reconhecimento
do que está consignado no Estatuto, registrou que não tem nada contra a proposta posta no
Planejamento Institucional, mas solicitou que seja respeitado o que diz no Estatuto da
Universidade, agradeceu a atenção e pediu permissão para se ausentar da reunião. A palavra
foi concedida ao Prof. Antônio cordeiro, que informou ter sido comunicado que o nome dele
estava em item de pauta, com argumento que não é fiel aos fatos, e informou que a motivação
da solicitação foi um processo que o mesmo colocou para reparar danos morais com relação
as agressões recebidas, que quando viu o Catalogo Institucional em questão, encontrou três
missões e todas eram diferentes, e por isso solicitou ao Reitor que avaliasse a possibilidade
de incluir errata para superar omissão imperdoável no Catalogo a ser lançado pela ASCOM, e
justificou que no Estatuto não existe capítulo sobre missão da Universidade, e sim a sua
finalidade, e que não entendeu o motivo de somente agora o desejo de alteração da missão,
seguindo com a palavra explicou que houve agressão pessoal com relação a ética e
competência técnica, e que na justiça o processo é somente de danos morais por conta do
palavreado que atingiu a sua honra, informou também que é preciso haver cuidado com o que
é colocado como pauta no CONSUN, pois o Conselho não é para discutir questões pessoais,
agradeceu a consideração de ter sido permitida a sua defesa. A palavra foi franqueada para o
Presidente do CONSUN, que fez a observação de que a pauta trata de correção da missão da
UFRA, e que não há alteração a ser feita, continua como está no Estatuto, e dada as falas,
debater o tema proposto de correção da missão. O Conselheiro José Raimundo Viana
parabenizou os novos Conselheiros, e comentou sobre a pauta em discussão, citando
Chiavenato, de que a missão Institucional tem o papel que significa a razão de ser e existir da
Instituição. Prosseguiu com a palavra e explicou que analisando o documento do
Planejamento da UFRA, leu a missão da Universidade, e no Estatuto da UFRA consta a
finalidade, explicou que missão é o que a Instituição oferece, e que no PLAIN 2014-2024
nunca foi falado tanto em missão e planejamento, e entendeu que a Instituição tem que ser
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única em Missão, Visão e Valores, e entende como necessidade garantir somente uma missão
para a Universidade, com linguagem atualizada. A fala seguinte foi do Conselheiro Antonio
Afonso Granhen Tavares, que se mostrou decepcionado, pois as discussões do Conselho
deveriam ser como a UFRA irá se inserir na sociedade e no mercado, e acrescentou que
estava sendo discutido algo que seria perda de tempo. Em seguida o Presidente do CONSUN
encerrou as discussões sobre o ponto de pauta, informando que a proposta foi a correção da
missão no Estatuto, se havia ou não necessidade de correção, colocou em regime de votação
e ficou decidido por maioria presente, com seis abstenções, que não haveria correção a ser
feita. Em seguida foi colocada em discussão a pauta IV, que tratava da aprovação do Plano
Anual de auditoria Interna para o exercício de 2018 (PAINT 2018), e o Presidente do
CONSUN informou que o documento atende a todas as normativas e conta com o aval da
CGU, a palavra foi concedida ao Auditor, Sr. Osvaldo Trindade Carvalho, que fez
esclarecimentos, informando que o documento tratava das atividades do núcleo interno, e
explicou que a Auditoria Interna é ligada ao CONSUN, pois a legislação faz referência ao
mais alto Conselho que tem poder de decisão, que no caso é o CONSUN, não podendo ser
decidido somente internamente, explicou que o PAINT é um Plano Anual de Auditoria
Interna, contendo todas as atividades que a Auditoria pretende realizar no ano seguinte,
informou também que necessita da CGU, que é um órgão externo, para verificação e garantia
da publicidade, e se colocou à disposição para maiores esclarecimentos. O Conselheiro
Anderson dos Santos Vieira sugeriu retificação no anexo I, página 32, item 3.1 – Concessões
de Insalubridade e Periculosidade, Coluna “Conhecimento Exigido”: onde constava Art. 13
da ON SEGEP nº 06/2013, foi corrigido para ON SEGEP nº 04/2017 que é a norma vigente,
o Auditor Osvaldo Trindade Carvalho agradeceu e responde que irá fazer as devidas
alterações. Em seguida o Presidente do CONSUN colocou a pauta em regime de votação,
sendo aprovada por unanimidade, com as alterações sugeridas pelo conselheiro Anderson.
Seguindo a reunião, foi iniciada o V ponto de pauta, que trata do que ocorrer, em que o
Presidente do CONSUN iniciou com a palavra informando que dia 6 de abril de 2016 o
CONSUN aprovou a resolução 151, em que aprovava a criação de Comissão para estudo da
viabilidade da flexibilização da jornada de trabalho para 30 horas semanais dos servidores
Técnicos Administrativos, relatando que infelizmente ainda não foi encaminhado os nomes
para compor a Comissão, nem pelos discentes e nem docentes, e explicou que a falta da
indicação impediu que a Comissão fosse formada, informou também que em reunião anterior
os Técnicos Administrativos pediram para reforçar a situação, em seguida solicitou
permissão para que Conselho nomeie a Comissão somente com os Técnicos Administrativos,
para que seja dada a continuidade, explicou que todo tempo perdido causa danos para a
Categoria e para a Instituição, ressaltou que a biblioteca aprovou o regime de trinta horas,
com trabalho muito bem feito, passado por todos os tramites necessários, e solicitou
permissão para instituir Comissão através de portaria, com caráter excepcional, não sendo
paritária. O Conselheiro Moacir Nazareno Ferreira de Miranda explicou que não há discentes
e docentes se dispondo em trabalhar na Comissão, porém o trabalho é muito volumoso, e
entendeu que seria necessário haver três de cada categoria, mas como não foi possível,
expressou o desejo de ampliar a Comissão pelo menos ao dobro, para seis Técnicos
Administrativos, em que seriam distribuídas as tarefas. O Presidente do CONSUN sugeriu
uma solução, que seria aprovar na reitoria uma decisão “ad referendum” destinando a
formação da Comissão com seis membros, somente Técnicos Administrativos, para
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aprovação na próxima reunião, discutindo com a categoria o texto da Resolução, que
consequentemente revogaria a portaria que decidiu que a Comissão seria formada por
Técnicos Administrativos, Docentes e Discentes, evitando atraso do processo. Kaliandra
Alves questionou se a portaria que já existe inclui Técnicos Administrativos dos Campi fora
de sede, e o Presidente do CONSUN respondeu que a resolução não especifica o Campus.
Kaliandra Alves questionou como seria feita uma verificação da viabilidade técnica das 30
horas, e como essa comissão trabalharia os Campi fora de sede, e sugeriu um melhor estudo
dessas condições. Em seguida o Presidente do CONSUN transferiu a Presidência do
Conselho para a Conselheira Janae Gonçales, Vice-reitora que o substitui, pois foi necessário
se ausentar. A Presidente do Conselho, Profª. Janae Gonçalves, deu continuidade sobre o
tema e franqueou a palavra ao Conselheiro Moacir Nazareno Ferreira de Miranda que
informou que a Comissão irá discutir as questões referentes a inclusão dos Campi dos
interiores. A fala seguinte foi do Conselheiro José Raimundo Viana que corroborou com o
que foi dito pelo Conselheiro Moacir Nazareno Ferreira de Miranda, que na época da reunião
que definiu a Comissão, o Sindicato apresentou os nomes que iriam compor, e os Discentes e
Docentes ficaram de indicar os nomes, informou também que concorda com a participação
dos Técnicos Administrativos do interior. A palavra foi franqueada ao Conselheiro Anderson
dos Santos Vieira que informou que é necessário operacionalizar a comissão, pois já há três
membros e a UFRA tem seis Campi, então sugeriu que poderia ser escolhido um membro de
cada Campus, e dois de Belém, porém achou necessário que a categoria decidisse e
encaminhasse na próxima reunião do CONSUN. Em seguida foi concedida a palavra para o
Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares que fez uma observação de questão de ordem,
de que todas as questões na pauta o que ocorrer não podem ser deliberativas, somente
podendo ser decididos os encaminhamentos para próxima reunião. A Presidente do
CONSUN explicou que é necessário montar a Comissão, e na próxima reunião colocar em
pauta a revogação da atual Resolução, já tendo em mãos a proposta nova, e concedeu a
palavra ao Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares que sugeriu que na próxima
reunião seja discutido e decidido como um dos pontos de pauta. Em seguida informou que na
reunião anterior não estava como Conselheiro, mas aconteceu algo na reunião que causou
preocupação no mesmo, pois o Presidente da Comissão Eleitoral pronunciou que errou ao
emitir o parecer que considerava fora do prazo a inscrição da Professora que entrou com
recursos, e que todos deveriam ir à justiça, e que o mesmo orientou também uma parte dos
Docentes a entrar na justiça contra a própria Comissão Eleitoral, e prosseguiu com a palavra
expressando a necessidade de investigação imediata pela Comissão de Ética. A palavra foi
franqueada para o Conselheiro Aurecílio Guedes, que retomou o assunto da comissão para
tratar do regime de trinta horas dos Técnicos Administrativos, que mesmo sabendo que não
pode deliberar no ponto de pauta, o que ocorrer, questionou dos Docentes e Discentes o
motivo de não ter sido colocado representantes destas categorias para a Comissão, pois é uma
questão muito importante na Universidade. A fala seguinte foi da Conselheira Heloisa dos
Santos Brasil que explicou a importância da apresentação dos nomes das categorias, e que o
CONSUN tem que decidir independente disso. A palavra foi concedida ao Conselheiro
Antonio Afonso Granhen Tavares que explicou que a decisão da formação de Comissão não
poderia constar na pauta, o que ocorrer, informou também que não se pode esperar que as
categorias não interessadas apresentem membros, a reitoria deve consultar o Sindicato. Em
seguida a palavra foi franqueada a Conselheira Camila Casseb Almeida que solicitou
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coerência nas falas, e acrescentou que apoia os Técnicos Administrativos com relação a
greve, e explicou que alguns professores criam estudantes que não dialogam, conservadores,
mas ressaltou que estão do lado dos Técnicos e Professores, e finalizou fazendo observação
de que a luta também é dos estudantes. Em seguida, o Conselheiro Anderson dos Santos
Vieira esclareceu que já foi feito encaminhamento de sugestão da comissão, que seriam seis
Técnicos Administrativos de Belém, e um de cada Campus. A Presidente do CONSUN
informou que solicitou para a Secretaria dos Conselhos o levantamento de vários
Conselheiros que tem o seu assento impedido por faltarem além do limite permitido, que são
três faltas consecutivas ou cinco intercaladas, porém não tomará decisão de forma arbitraria,
pois existe a prerrogativa de justificativa de falta, informou também que será encaminhado email e solicitou que aquele Conselheiro que receber o e-mail e tiver qualquer dúvida, que
procure a Secretaria dos Conselhos, e caso tenha justificado ausências que reapresente-as,
pois caso não seja apresentada a justificativa será informado que não fará mais parte dos
Conselhos, e a categoria será informada para escolher outros representantes. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente do Conselho Universitário, Prof. Marcel do Nascimento
Botelho, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e, eu, Bruna Fernanda Santana
Couto, lavrei a presente Ata, que depois de lida, será submetida a votação pelos membros
presentes na reunião subsequente.

