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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas
e trinta minutos, no Auditório Felisberto Camargo (Salão Verde), teve início a 1ª Reunião
Ordinária do Conselho Universitário - CONSUN, tendo como pautas: I) Homologar a
autorização “ad referendum” para que a UFRA contrate a FUNPEA para
administração/gerenciamento de recursos do Projeto “Valorização dos Produtos locais como
alternativa para a geração de renda no Estado do Pará, Amazônia, Brasil”, tendo como
responsável o Prof. Vanderlei Portes. II) Homologar a autorização “ad referendum” do
Contrato entre a FUNPEA e o PROGRAMA DE ENSINO DE LINGUAS – PROELI, curso
de extensão, regularmente cadastrado na PROEX, que objetiva ampla divulgação do
conhecimento linguístico para a comunidade interna e externa à UFRA; III) Aprovar a
proposta do Regulamento Disciplinar Discente de Ensino da Universidade Federal Rural da
Amazônia encaminhado pela PROEN; IV) Aprovar a proposta de aditamento no
Regulamento de Ensino, do Capítulo VI – DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA; V) Aprovar o
Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna – RAINT 2017. VI) O que ocorrer.
Estiveram presentes os Docentes: Prof. Marcel do Nascimento Botelho, presidente do
Conselho Universitário; Prof.ª Janae Gonçalves, Vice-Reitora; Sr. Kleyton Arthur Souza
Lisboa, Pró-Reitor adjunto de Administração e Finanças; Prof. Eduardo do Valle Lima, PróReitor de Extensão; Prof.ª Ana Silvia Ribeiro, substituindo a Pró-Reitora de Ensino; Prof.ª
Iris Lettiere do Socorro Santos, Pró-Reitora de Assuntos Estudantis; Profª. Silvana Rossy de
Brito, Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Sr. Saulo Luis
Wanzeler, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas; Prof. Israel Hidenburgo Aniceto Cintra,
substituindo o Diretor do ISARH; Prof. Manoel Euclides do Nascimento, Diretor PróTempore do Instituto de Ciências Agrárias; Profª. Kaliandra Souza Alves, Diretora do
Campus Parauapebas; Profª. Izabelle Pereira Andrade, Diretora do Campus Paragominas;
Profª Joanne Moraes de Melo Souza, Coordenadora do Curso de Graduação em Agronomia;
Profª. Maria Cristina Manno, Coordenadora do Curso de Graduação em Zootecnia; Profª.
Kátia Cristina de Araújo Silva, Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia de
Pesca; Prof. Fábio de Lima Bezerra, Coordenador Pró-tempore do Curso de Graduação em
Sistemas de Informação; 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. Igor Guerreiro Hamoy, Coordenador do Programa de Pós-Graduação
em Biotecnologia Aplicada à Agropecuária; Profª. Juliana Simão Nina de Azevedo,
Coordenadora do Curso de Bacharelado em Biologia do Campus de Capanema; Prof.
Lourival Dias Campos, Coordenador do Curso de Licenciatura em Biologia do Campus
Capanema; Prof. Igor Gomid, Substituindo a Coordenadora do Curso de Graduação em
Engenharia Ambiental do Campus Capanema; Prof. Álvaro Lédo Ferreira, Coordenador do
Curso de Engenharia de Produção do Campus Parauapebas; Prof. Charles Benigno,
Coordenador do Curso de Graduação em Administração do Campus de Paragominas; Profª.
Alessandra Epifanio Rodrigues, Coordenadora do Curso de Graduação em Zootecnia do
Campus Paragominas; Profª. Aline Medeiros Lima, Substituindo a Coordenadora do Curso
de Licenciatura em Biologia do Campus Tomé-açú; Profª. Wilnalia Souza Garcia,
Coordenadora do Curso de Graduação em Ciências Contábeis do Campus Tomé-açu; Prof.
Marílio salgado, Coordenador do Curso de Letras - Língua Portuguesa do Campus de Toméaçú. Os Técnico-Administrativos: Sr. Anderson dos Santos Vieira; Srª. Genoveva Siriaca
Reis da Silva; Srª. Heloisa dos Santos Brasil; Sr. Ivanildo Melo Reis; Sra. Joana Chaves de
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Almeida; Sr. Isaias Ferreira da Costa; Sr. João Henrique Souza de Araújo; Sr. José Raimundo
Viana; Sr. Manoel de Deus Santiago Monteiro; Sra. Maria Creuza Nunes Carvalho; Sr.
Moacir Nazareno Ferreira de Miranda; Sr. Sabino Ramos de Brito; 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; Sr. Wellington Alves dos
Santos; Srª. Rane do socorro Siqueira de Souza; Sr. Cleber Luiz Coelho da Silva; Srª. Mayara
Machado Gonçalves; Sr. Monaldo Begot Da Silva Junior; Srª. Lisonete da Silva Lira,
Campus Tomé-açu; Sr. José Maria Marques da silva Junior, Campus Parauapebas; Srª.
Ivanilza Oliveira da Rocha, Campus Capitão Poço; Sra. Keila Arabela Martins da Cunha,
suplente do Campus Paragominas; Sr. Jorge Hamilton Lopes de Oliveira, Campus
Capanema. Discentes: Antônio Alves Cavalcante Junior; Camila Casseb Almeida, suplente.
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 foi iniciada a discussão do primeiro ponto
de pauta, o Conselheiro Kleyton Arthur Souza Lisboa iniciou informando que o Processo está
no site da PROAF, e que foram saneados todos os requisitos que o Procurador Federal
apontou, após os esclarecimentos o Presidente do CONSUN explicou que foi autorizado “ad
referendum”, pois há prazos a serem cumpridos, e colocou a pauta em discussão, não houve
manifestação, entrou em regime de votação e foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi
iniciada a discussão do segundo ponto de pauta em que o Presidente do CONSUN perguntou
se havia necessidade de maiores esclarecimentos, mas não houve manifestação e logo entrou
em regime de votação, ficando aprovada por unanimidade. Em seguida foi iniciada a
discussão do terceiro ponto de pauta, iniciou com a palavra a Conselheira Ana Silvia
Sardinha Ribeiro que explicou que em 2015 houveram conflitos na relação
Discente/Docente/Técnico-administrativo, explicou também que o documento inicial foi
elaborado pela PROEN, e que muitas Coordenações se reuniram com seus Colegiados e
apresentaram essa proposta, nas reuniões haviam representantes de todas as categorias, e em
seguida foi devolvido para a PROEN em janeiro de 2017, que seguiu para parecer do
Procurador, prosseguiu com a palavra recordando que na semana do calouro houve a situação
do assédio das alunas de Medicina Veterinária, e que após isso foi feita reunião em que foi
questionado sobre o Regime Disciplinar discente-RDD, explicou que encaminhou a última
versão para a Procuradoria Federal, que fez recomendações técnicas, e devolveu à PROEN,
que encaminhou ao Conselho. Em seguida o Presidente do CONSUN perguntou se haviam
manifestações e sugeriu que que fosse diretamente para os destaques, o Conselheiro Moacir
Nazareno Ferreira de Miranda questionou se havia presença de discentes Conselheiros, e caso
contrário, sugeriu suspensão da matéria para posterior convocação dos discentes na próxima
reunião, e o Presidente do CONSUN esclareceu que a matéria chegou ao Conselho já
discutida por Docentes, Técnicos Administrativos e Discentes, e franqueou a palavra ao
discente Antonio Alves que frisou não ter representação estudantil na reunião para votação da
pauta, e questionou o motivo de uma pauta que tratava dos estudantes ter ido para votação
logo no período em que foram retirados os Conselheiros discentes, acrescentou que contava
com o bom senso dos Conselheiros, e sugeriu que a pauta fosse adiada por respeito a classe
estudantil, pois não houve uma ampla discussão com os estudantes, e o Presidente do
CONSUN esclareceu que não foram retirados os Conselheiros, e sim houve um cumprimento
das normas que já existiam, e explicou que as reuniões dos Conselhos antecedem todas as
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demais atividades, portanto houveram faltas sem justificativas. A palavra foi franqueada à
Conselheira Ana Silvia Sardinha Ribeiro que explicou que não houve má fé, e sim uma
demanda que foi dada continuidade, e que as decisões foram tomadas dentro de um trâmite
normal, informou que entendeu a colocação do discente, mas explicou que existem
construções desse trabalho nos últimos anos. Em seguida o discente Antonio Alves
respondeu que não acusou, e que esperava que não tivesse sido uma atitude de má fé. Em
seguida o Conselheiro Israel Hidenburgo Aniceto Cintra recordou que o RDD estava em
discussão há dois anos, e que o Prof. Marcel do Nascimento Botelho na época em que era
Pró-reitor de Ensino, convocou os colegiados para discussão, e que havia representantes de
todas as categorias. Em seguida a convidada discente Isabela Cristina Silva da Costa, pediu
aos Conselheiros bom senso, e explicou que definiu no colegiado do seu Curso que
precisavam de mais tempo e que outros Cursos não tiveram direito a voz, e também que os
discentes do interior pediram para serem representados de que não estão de acordo, e sugeriu
um prazo maior, o Conselheiro Charles Benigno esclareceu que entendia os discentes, porém
entendeu que se o Processo tramitou corretamente, com a participação dos alunos, não
caberia adiamento. Em seguida a Conselheira Maria Cristina Manno sugeriu que alguns
documentos fossem para consulta pública e somente depois para os Conselhos Superiores.
Em seguida a Conselheira Heloisa dos Santos Brasil mencionou que tem mais de um ano
como Conselheira no CONSUN, e tem visto a presença somente da Conselheira Camila
Casseb Almeida nas reuniões, e que entendeu que é digno que todos vistam a camisa da
Instituição, entendeu que a Gestão fez a revisão dos membros assíduos, e logo após
comentou sobre o adiamento da pauta, entendeu que é um assunto importante para os
discentes e que os mesmos mereciam essa chance. Em seguida a Conselheira Kaliandra
Souza Alves expôs que deve ser proposto algo, e que não recordou em nenhum momento a
plenária estar cheia de alunos, somente a atual, pois havia assunto de interesse direto dos
mesmos, e questionou até quando haverá presença nas reuniões somente quando houver
assuntos de interesse próprio e não da Instituição, explicou que o processo foi discutido nos
colegiados de Cursos, e que foi dada oportunidade de questionamentos, ressaltou que os
alunos perderam assento por motivo legal, que são as faltas. Em seguida a Conselheira Ana
Silvia Sardinha Ribeiro explicou que o documento é padrão das outras Universidades
Brasileiras, e que constava Parecer da Procuradoria, e sugeriu aprovação ou abertura de
Consulta Pública por 30 dias. Em seguida a discente Juliana comentou que a Conselheira
Kaliandra Souza Alves expressou muito bem que os alunos defendiam tudo que é do
interesse deles, mas que os motivos reais dos estudantes do interior não estão sendo
defendidos, pois os mesmos não têm condição de vir a capital para fazer parte das reuniões
do CONSUN ou CONSEPE, pois não havia combustível extra, e expressou que cada Campus
deveria ter verba especifica para isso, e abriu os olhos para as situações financeiras, e o
Conselheiro Anderson dos Santos Vieira complementou a palavra da discente, de que os
alunos querem ter direito a votar nos Conselhos e solicitou retirada de pauta. A palavra foi
franqueada ao discente Antônio Alves que fez algumas considerações, explicando que os
estudantes de Belém não comparecem somente quando a pauta é de interesse dos mesmos, e
que chamou a atenção deles que na época que os discentes compareciam às reuniões não
haviam pautas com esse teor, e explicou que não querem que o processo retorne, e sim que os
discentes tenham direito a voto, pois o documento que chegou nas mãos deles é um
documento absurdo, que punia os estudantes que violarem as boas maneiras, tendo muito
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mais que o papel disciplinar, e explicou também que não são a favor de cancelamento, mas
sim que fosse dado prazo para ser discutido no próximo CONSUN, em seguida a Conselheira
Camila Casseb Almeida complementou a apalavra do discente Antônio Alves de que um dos
motivos dos estudantes não estarem presentes é a situação do deslocamento do interior, pois
o único Campus que se comprometeu em trazes os alunos foi Tomé-açú, e não achou justo
que toda a responsabilidade fosse dos alunos, e ressaltou que deve haver compromisso do
Conselho para conseguir garantir a presença dos mesmos, aproveitou e solicitou organização
e responsabilidade dos Diretores dos Campi, pois precisam que os mesmos se comprometam,
logo após a discente Isabela Cristina Silva da Costa explicou que os professores não
respeitam abono de falta por comparecimento em Conselho, e solicitou alterações no
documento e prazo maior, e finalizou explicando que a versão final do documento nunca
chegou para os discentes. Após as falas dos discentes a palavra foi franqueada ao Conselheiro
Antônio Afonso Granhen Tavares que explicou ter participado a vida toda de movimentos
estudantis e sindicais, entendendo o que significa fluxo e refluxo, e que os estudantes estão
passando por isso, e defendeu que eles também possuem interesses, e ressaltou que o
Conselho está quebrado, pois não está paritário, e em seguida solicitou adiamento para
discussão em próxima reunião de Conselho, para aprimoramento do documento. Em seguida
com a palavra o Presidente do CONSUN, que compreendeu que o que estava sendo
solicitado pelos estudantes era um pouco mais de tempo, e sugeriu que fosse estabelecido um
prazo com tempo determinado, e entendeu que a proposta da consulta pública seria o ideal no
momento, para que todos tivessem igual condição de contribuir para aprimoramento do
documento, e recordou que a atual reunião seria a última de alguns Técnicos Administrativos
e discentes, e sugeriu discutir uma data para a consulta pública e estabelecimento de prazo, e
em seguida o documento seria posto para discussão novamente, em reunião extraordinária, se
necessário, e franqueou a palavra ao Conselheiro Antônio Afonso Granhen Tavares que
explicou que os estudantes terão eleições na primeira semana de maio, e sugeriu que a
Consulta Pública fosse em abril, e aprovação em reunião ordinária no CONSUN em maio, e a
Conselheira Ana Silvia Sardinha Ribeiro complementou de que quem não contribuiu ainda
com o documento, o momento seria agora. Em seguida a palavra foi franqueada ao
Conselheiro Antônio Afonso Granhen Tavares, que sugeriu que a Consulta Pública fosse de
01 à 31 de março, e sugeriu a criação de e-mail especifico para a demanda, e sistematização
ao longo de abril, pois em maio já teriam representantes dos discentes no Conselho, em
seguida o Presidente do CONSUN citou outro ponto importante, que foi a participação dos
representantes do interior nas reuniões, explicou que é um custo operacional, mas entendeu
que seria um investimento, e explicou que quando foi estabelecido o calendário prévio com
as datas dos Conselhos, foi para que houvesse tempo de programação, e solicitou aos
professores que não marcassem atividades importantes em datas de reuniões de Conselhos,
retornou a discussão sobre a pauta, que foi colocada em regime de votação, sendo aprovada a
suspensão da pauta e retorno posterior ao CONSUN após a Consulta Pública. Em seguida foi
iniciada a discussão do quarto ponto de pauta, com a palavra a Conselheira Ana Silvia
Sardinha Ribeiro que explicou que, o documento foi elaborado por Comissão para
acrescentar o tópico “Educação Inclusiva” e que o mesmo se encontra com todos os atos
necessários, e em seguida franqueou a palavra à Profª. Wanubya do Nascimento Moraes
Campelo que liderou discussão, a mesma informou que foi feita discussão, pois o Regimento
de Ensino não contemplava as pessoas com necessidades especiais ou necessidades
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especificas, e que essa inclusão é uma solicitação do MEC, explicou que, por conta de visitas,
era necessário ter uma regulamentação, e que vários setores estão envolvidos. Em seguida o
Presidente do CONSUN perguntou se havia manifestação, não houve e foi colocado em
votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida foi iniciada a discussão do quinto
ponto de pauta, o Dr. Osvaldo Trindade Carvalho, auditor interno da UFRA, apresentou o
documento explicando que o PAINT é o Planejamento para o próximo ano e o RAINT é o
relatório do ano anterior, ou seja, a prestação de contas, e que esses atos serão encaminhados
para a CGU e TCU, ressaltou também que algumas atividades não foram realizadas, e
explicou que é preciso acompanhar as atividades. Após explicação a pauta foi colocada para
discussão, não houve manifestação, e entrou em regime de votação, sendo aprovada por
unanimidade. Em seguida foi iniciada o ponto de pauta O que ocorrer, em que não houve
nenhuma manifestação, então o Presidente do CONSUN agradeceu a presença de todos,
parabenizando a discussão de tema sério com coerência, e informou da reunião extraordinária
do dia 28/02/2018, para a homologação do resultado da Consulta Prévia, e em seguida
agradeceu aos não presentes e presentes pela participação, e pediu que todos continuassem
dando contribuição para o crescimento da Universidade. 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.

