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Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta
minutos, por meio da plataforma de videoconferência WebexMeet, teve início a 3ª
Reunião Ordinária do Conselho Universitário – CONSUN de 2021, tendo como pautas:
I) Informes; II) Homologação da Resolução nº 317 de 28 de junho de 2021, que aprovou
“ad referendum” o Relatório Anual de Gestão do ano de 2020 da Universidade federal
Rural da Amazônia. Processo: 23084.010758/2021-10; III) Esclarecimentos prestados
pela professora Herdjânia Veras Lima acerca da nomeação da candidata para a reitoria
da UFRA no quadriênio 2021-2025, por solicitação de convocação realizada pelo
Centro Acadêmico de Agronomia - CEAGRO. Processo: 23084.012171/2021-37 IV)
Aprovação do Edital da Eleição de Escolha dos Representantes Técnicos
Administrativos e Discentes dos Conselhos Superiores da UFRA. Processo:
23084.012157/2021-33; V) Aprovar a Renovação de autorização de apoio entre a
FADESP e UFRA por mais um ano, a luz da Portaria Interministerial nº. 191/2012MEC-MCTIC: a) Manifestar previamente concordância com a pedido de renovação de
maneira expressa (art. 4º, IV, da Portaria Interministerial nº 191/2012); b) Ratificar a
aprovação do relatório anual de gestão da FADESP; c) Avaliar e aprovar o desempenho
da FADESP em relação os ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos
contratados, com base nos indicadores e parâmetros objetivos apresentados em relatório
apresentado pela comissão designada pela resolução do CONSUN-UFRA nº. 313 de 02
de junho de 2021. Processo: 23084.007258/2021-92; VI) Aprovação do Regimento
Geral de Eleições para os Cargos de Diretores (as) e Vice-Diretores (as) de
Instituto/Campi, Coordenadores (as) e Subcoordenadores (as) de Curso ae Graduação e
Pós-Graduação e Diretor (a) e Vice-Diretor (a) do Hospital Veterinário da Universidade
Federal Rural da Amazônia. Processo: 23084.012155/2021-44; VII) Aprovação do
regimento interno da Comissão Permanente de Pessoal Docente - CPPD no âmbito da
Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA. Processo: 23084.003136/2021-27;
VIII) Aprovação da resolução das normativas para regulamentação da concessão de
bolsas para coordenadoria geral e adjunta do projeto Forma Pará. Processo:
23084.011928/2021-75; IX) Aprovação da Recondução do Corregedor conforme
Portaria 1.182/2020 CGU/CRG. Processo: 23084.011344/2021-08; X) Revogação da
Resolução nº 179, de 06 de junho de 201, que aprovou a criação e funcionamento do
Núcleo Acadêmico de Colares. Processo: 23084.010726/2021-14; XI) Aprovação do
Edital de Convocação e Normas do Processo Eleitoral Para Escolha dos Membros da
Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, para o período 2021‐2022.
Processo: 23084.012158/2021-88; XII) O que ocorrer. Estiveram presentes: Os
Docentes/Administração: Prof. Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do
CONSUN; Prof.ª Janae Gonçalves – Vice-Reitora; Kleyton Arthur Sousa Lisboa –Próreitor adjunto da PROAF; Prof. Jonas Elias Castro da Rocha- Pró-reitor adjunto da
PROEX; Prof.ª Ruth Helena Falesi P. de Moraes Bittencourt - Pró-reitora da PROEN;
Prof. Cândido Ferreira de Oliveira Neto - Pró-reitor adjunto da PROPED; Prof. Antônio
José Figueiredo Moreira - Pró-reitor adjunto da PROAES; Prof.ª Silvana Rossy de Brito
- Pró-reitora da PROPLADI; Saulo Luis Pereira Wanzeler- Pró-reitora da PROGEP;
Prof.ª Marcela Gomes da Silva / Vice-Diretora/ICA; Prof.ª Ruth Helena Cristo Almeida
/ Vice-Diretora / ISARH; Prof. Pedro Silvestre da Silva Campos / Diretor do ICIBE;
Prof.ª Telma Fátima V. Batista /Coordenadora Agronomia de Belém; Prof.ª Jamile
Andrea Rodrigues da Silva/ Coord. M. Veterinária de Belém; Prof. : Fernando Barbosa
Tavares - coordenação de Zootecnia, de Belém; Profª. Rosália Furtado C. Souza /
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Coordenadora Eng. de Pesca, do campus Belém; Prof. Alex de Jesus Zissou / Subcoord.
de Bach. em Sistema de Informação de Belém; Profª. Silvana do S. Veloso Sodré
/coord. Eng. Ambiental e Energias Renováveis de Belém; Prof. João Almiro Correa
Soares/ Coord. Eng. Cart. e Agrimensura, do campus Belém; Prof. José Elias Pereira
Hage/Coord. Prótempore - Letras – LIBRAS, do campus Belém; Prof.ª Gisele Barata da
Silva / Coordenador Pós-Grad. Agronomia em Belém; Prof.ª Lina Bufalino / Coord.
Pós-Graduação em Ciências Florestais de Belém; Prof. Washington Luiz Assuncão
Pereira, Coordenador Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia de
Belém; Prof. Igor Guerreiro Hamoy, Coord. Pós-Graduação Biotecnologia Aplicada À
Agropecuária, do campus Belém; Prof.ª Jany Éric Queirós Ferreira, Coord. do Curso de
Letras com habilitação em Português de Belém; Profª. Tatiana Do Socorro Correa
Pacheco, Coord. Graduação em Pedagogia de Belém em exercício; Prof. Rinaldo Batista
Viana, Coordenação - Pós-Graduação em Reprodução Animal na Amazônia de Belém;
Profª. Luiza Helena da S. Martins / subcoord. Bach. em Ciência e Tec. de Alimentos em
Belém; Profª. Paula Nepomuceno Campos, Coord. Graduação em Ciências Biológicas,
do campus Belém; Prof. Carlos Douglas de Sousa Oliveira / Vice-diretor do campus de
Paragominas; Prof. David Costa Côrrea Silva, subcoordenador – Graduação em
Ciências Contábeis do campus de Paragominas; Prof. Fernando Rocha Palácios,
Coordenador – Graduação em Administração do campus de Paragominas; Prof. André
Fellipe Ribeiro de Almeida, subcoordenador de Graduação em Agronomia de
Paragominas; Profª. Saly Takeshita, subcoordenadora de Graduação Eng. Florestal de
Paragominas; Prof. Monica Calixto da Silva, Subcoordenadora – Graduação em
Zootecnia do campus de Paragominas; Prof. Marcus De Barros Braga, Coordenador do
Curso de Sistemas de Informações do campus de Paragominas; Prof. Ebson Pereira
Cândido, Diretor do Campus de Capanema; Prof. Rafael Magalhães De Aragão,
Subcoordenador – Graduação Agronomia de Capanema; Prof. Tany Ingrid Sagredo
Marin, Coordenadora Pró-Tempore – Graduação Em Ciências Contábeis Do Campus
De Capanema; Prof.Raimundo Thiago L. da Silva, Diretor Do Campus De Capitão
Poço; Prof. Lilian Cristina Macedo, Coordenador-Graduação Em Ciências Biológicas
Do Campus Do Campus De Capitão Poço; Prof. Carlos Jean Ferreira De Quadros,
Coordenador – Licenciatura em Computação de Capitão Poço; Profª. Eulalia Carvalho
Da Mata, Coordenadora – Graduação em Sistemas de Informação de Capitão Poço;
Prof.ª Rosana Maria do N. Luz / vice- Diretora do Campus de Parauapebas; Prof.
Fernando Eustaquio Guedes, subcoordenador de Administração em Parauapebas; Prof.ª
Claudete Rosa Da Silva, Coordenadora-Graduação em Agronomia do campus de
Parauapebas; Prof. Rafael Da Silva Fernandes, Coordenador pró-tempore – Engenharia
de Produção do Campus de Parauapebas; Prof. Thiago De Paula Protasio, Coordenador–
Graduação em Eng. Florestal de Parauapebas; Prof. Perlon Maia Dos Santos,
Coordenador – Graduação Zootecnia de Parauapebas; Prof. Raylon Pereira Maciel,
Coord. de Pós-Grad. em Produção Animal na Amazônia de Parauapebas; Profª
Kaliandra Souza Alves, Coordenadora do curso de Enfermagem de Parauapebas; Profª.
Maria Sebastiana Da Silva Costa, /Vice-diretora do Campus de Tomé-açú; Profª.
Simone Andréa Lima Do Nascimento Baía, Coordenador – Graduação em
Administração de Tomé-açú; Prof.ª Lenise Chagas Rodrigues, Coordenadora prótempore – Licenciatura em Biologia do Campus de Tomé-açú; Prof. Michel Carvalho
Ribeiro, subcoordenador – Graduação em Ciências Contábeis do Campus de Tomé-açú;
Profa. Cristiane Fernandes Lisboa / Coord. de Eng. Agrícola de Tomé-açú; Prof.
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Marcelo Spitzner, Coordenador – Graduação Letras – Língua Portuguesa do Campus de
Tomé-açú. Os Técnicos Administrativos: Anderson Dos Santos Vieira; Antonio
Afonso Granhen Tavares; Elson Pacheco De Souza; Mário Sérgio Santos Ribeiro;
Tassia Do Socorro F. Da Silva; José Raimundo Viana; Shirlene Cristina Brito Da Silva;
Almir Lima Do Mar; Thiago Veríssimo De Paiva Costa; Alcione Ferreira Gomes,
substituindo o titular Lucas Cantão Freitas; Jorgeane Corrêa Ribeiro Alves; Ellem
Cristina Silva Dos Anjos. Os Discentes: Gabriel Gustavo Tavares Nunes Monteiro;
Ronilson Santos Dos Santos; Wellisson Da Luz Silva; Mayra Da Silva Saraiva; Maria
Ciarly Moreira; Yuri Carreira Matias. Os convidados: Prof. Edvar Da Luz Oliveira;
Ademir De Carvalho Lopes Junior; Jorge Antonio Moraes De Souza; Bruno Da Silveira
Prudente; Adriano Marlison Leao De Sousa; Fabricio Noura Gomes; Isadora Mendes
Dos Santos. A reunião foi iniciada pelo Prof. Marcel do Nascimento Botelho, que
colocou para discussão a ata da 6ª reunião extraordinária do CONSUN de 2021, e o
Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares informou que precisava de correção na
linha nº 64, alterar: “linha trinta e nove” para linha “cento e trinta e nove” e também na
linha 81, colocando: “que o conselheiro Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares
explicou que a ATA estava errada em relação a sua fala, pois no dia da reunião a
Presidenta da seção afirmou que seria motivo de pauta a escolha desses Conselhos, e o
artigo 21, do regimento interno do CONSUN afirma e consolida sobre a inclusão de
matéria na ordem do dia em reunião futura, entendeu que a Presidente havia entendido a
fala, mas era difícil colocar em “chat”, pois limitava as palavras e poderia atrapalhar na
hora da transcrição da ATA, e solicitou a gravação da 6ª reunião extraordinária e 2ª
reunião ordinária do CONSUN. Em seguida o Presidente do CONSUN informou que as
reuniões eram transmitidas e ficavam gravadas no YouTube, e solicitou que a Secretária
dos Conselhos escutasse a gravação e colocasse o texto mencionado pelo Conselheiro
Antonio Afonso Granhen Tavares. Em seguida a ATA da 6ª reunião extraordinária de
2021 entrou em votação, com as retificações feitas pelo Conselheiro Antonio Afonso
Granhen Tavares, e a foi aprovada por maioria presente com doze abstenções. Em
seguida foi iniciado o ponto de pauta dos informes e o Conselheiro Jonas Elias Castro
da Rocha informou sobre os processos de Residência Funcional Agrícola, que estavam
com dois TED’s finalizados, que um era do Projeto do Prof. Fernando Barbosa Tavares
do ISPA e o outro do projeto do Prof. Bruno Cabral de Paragominas, e com esses
Projetos eles somavam dois milhões de aporte na UFRA, que foi considerada a
Universidade com maior número de aporte para esse Programa no Brasil, e o Presidente
do CONSUN parabenizou a todos que submeteram seus projetos ao MAPA e informou
que o Secretário do MAPA informou que a ministra Tereza Cristina Correa da Costa
Dias iria vir ao Pará e gostaria de visitar um dos projetos. Em seguida a Conselheira
Janae Gonçalves pediu a palavra e primeiramente agradeceu por ter trabalhado quatro
anos em prol de uma grande Universidade, e que sabia o quanto ela evoluiu e se
agigantou em qualidade no ensino, pesquisa, extensão e gestão, que estava grata por ter
trabalhado com pessoas humanas de muita competência e de muito compromisso, enfim
pessoas maravilhosas, pois quem fazia UFRA era toda a comunidade, que estava grata
também por ter, neste pleito de consulta prévia da comunidade Ufraniana, ter sido ela e
o Prof. Raimundo Thiago L. da Silva os escolhidos democraticamente e eticamente
pelos docentes, Técnicos Administrativos e discentes, como reitora e vice-reitor a
conduzir esta Universidade, um presente de um valor imensurável, nenhuma assinatura
de nenhum Presidente e apoios políticos iriam arrancar esse sentimento do coração dela
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e da comunidade. Agradeceu a todos Ufranianos, pois sabiam tudo que aconteceu após a
consulta prévia e não convinha dar palco para esse tipo de atitude, pois cada um sabia
do caráter que possuía, e que tinham a plena certeza que empenharam todos os esforços
de maneira ética, e que em momento algum enganaram a comunidade, pelo contrário,
apresentaram o que melhor poderiam oferecer. Em seguida expressou que, além da
gratidão tinha muito amor pela UFRA, esse lugar que escolheu estar, viver, e escolheu
vir para uma universidade pública, democrática, dialógica, laica, gratuita, plural,
inclusiva, participativa, transparente e íntegra destinada ao bem e a fazer transformação
social e foi recebida com muito carinho, e que sempre estaria a disposição da
Universidade, para fazê-la crescer, para fazê-la evoluir, pediu também a todos que
ouviam, que pudessem estar empenhados em fazer o melhor pela UFRA, porém, nunca
deveriam aceitar as injustiças e imoralidades, pois antes de tudo eram humanos, éticos e
de caráter. Em seguida finalizou expressando sentimento principal de gratidão,
agradeceu ao reitor e aos presentes, como vice-reitora desta Universidade e também
como reitora escolhida e eleita democraticamente pela Instituição. Em seguida o
Presidente do CONSUN agradeceu e parabenizou pelo trabalho da Profª. Janae
Gonçalves e por ser uma parceira incrível ao longo dos quatro anos, não como vicereitora, mas como reitoria de fato ao lado dele, e que a mesma sempre seria lembrada
pela Instituição. Em seguida foi iniciado o segundo ponto de pauta e a Conselheira
Silvana Rossy de Brito agradeceu pelas palavras da Conselheira Janae Gonçalves, e
após o agradecimento defendeu a pauta apresentada, explicando que o relatório já estava
publicado no site da PROPLADI e que seguia modelo integrado do TCU, em formato
mais amigável e com “links” para os ambientes que continham as informações, muitas
delas de atualizações contínuas, e que uma das inovações foram os painéis dinâmicos
com varias informações, como consumo de água, orçamento, aluno equivalente, entre
outras. Em seguida explicou que a PROPLADI estava apresentando, mas era documento
Institucional, agradeceu a todos os envolvidos e se colocou a disposição. Em seguida o
Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares explicou que esse documento precisava
de relatório da comissão de Legislação e Normas do CONSUN, questionou o motivo de
não ter sido implementado o Conselho consultivo e Conselho curador para dar parecer
mais técnico nos processos, e solicitou retirada de pauta, tendo em vistas a ilegalidade
no cumprimento do artigo 29 no regimento interno do Conselho Universitário, nos
incisos I, II, III”. Em seguida o Conselheiro João Almiro Correa Soares questionou que
poderiam ter deixado o relatório parcial de 2021 também, pois gostaria de saber como
foram os últimos seis meses da gestão na Universidade, questionou também como
estavam as obras em andamento. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito
explicou que o TCU fez algumas mudanças e foi mais trabalhoso para transformar em
informações dinâmicas, de forma que qualquer pessoa pudesse buscar, e que a
Universidade nunca havia tido as informações dessa forma na história, tranqüilizou o
Conselheiro João Almiro Correa Soares quanto à transição de gestão, pois a
Universidade hoje dependia mais dos servidores do que de Gestão, avançaram com as
informações em todas as unidades, e acrescentou que os canais de informação estavam
abertos. Em seguida explicou que o relatório era transparente, e que não poderiam fazer
relatório parcial. Em seguida a proposta de retirada de pauta feita pelo Conselheiro
Antonio Afonso Granhen Tavares entrou em votação e foi reprovada por maioria
presente com treze abstenções. Em seguida entrou em votação a homologação do
documento e foi aprovada por maioria presente com quinze abstenções. Em seguida foi
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iniciado o terceiro ponto de pauta e o Presidente do CONSUN informou que foi feito
o convite à Profª Herdjania Veras De Lima, que não compareceu, e era direito da
mesma, por não ser convocação, mas sim convite. Em seguida o Conselheiro João
Almiro Correa Soares informou que a Profª Herdjania Veras De Lima solicitou que ele,
como conselheiro, comunicasse ao CONSUN, CEAGRO e coletividade Ufraniana de
todos os campi, que não poderia comparecer na reunião por estar com agenda junto ao
MEC para tratar de sua posse como reitora eleita em listra tríplice e nomeada pelo
Presidente da República, e também tratar em Brasília de outros assuntos relevantes para
a Instituição. Em seguida o Conselheiro Fernando Barbosa Tavares confessou não estar
surpreso com a ausência da Profª Herdjania Veras De Lima e colocou como pedido que
o esclarecimento fosse feito na próxima reunião, em que a mesma estaria como Reitoria
e Presidente do Conselho. Em seguida ressaltou que esse momento marcava a história
da Universidade e reiterou o descontentamento à nomeação, e que alguns meses atrás
foram acusados de estar querendo tumultuar o processo por defender que a lista fosse
respeitada, garantiram a legalidade do processo com a indicação do Conselho, que
sempre foi respeitado, e era importante que todos entendessem que o que aconteceu na
Universidade foi um desrespeito ao Conselho Universitário, por isso sugeriu que o
CONSUN fizesse nota à Comunidade Universitária deixando claro que a candidata
eleita em primeiro lugar não foi nomeada pelo Presidente da República, para ficar
registrado que em 2021 na UFRA a democracia não foi respeitada. Em seguida o
Conselheiro Rinaldo Batista Viana ressaltou que foi feito convite à Profª Herdjania
Veras De Lima, que poderia ser aceito ou declinado, e que se quisessem
esclarecimentos, que fossem solicitar ao Presidente da República, e que talvez a escolha
da Reitora tenha sido feita pautada em sua história de luta contra a corrupção, ou pelo
currículo brilhante que a mesma possuía, ou por ter projeto que se adequava ao
crescimento da Instituição, e acrescentou que o poder era cíclico e não deveriam se
apegar aos cargos, e finalizou ressaltando que estava dentro da lei e não era contra a
democracia. Em seguida o Conselheiro Gabriel Gustavo Tavares Nunes Monteiro
enfatizou o absurdo de ouvir essas palavras de um professor, e explicou que o convite
foi feito para que a Profª Herdjania Veras De Lima prestasse esclarecimento à
comunidade acadêmica, e entendeu que não era ético concordar com o que estava
acontecendo, pois não era a vontade da comunidade, e ressaltou que quem chorava era
quem ia para Brasília pedir nomeação quando nem ganhou a eleição, ou quem vinha ao
Conselho ser marionete. Em seguida informou que queriam ouvir o que a Profª
Herdjania Veras De Lima tinha a falar. Em seguida o Conselheiro Yuri Carreira Matias
explicou que a pauta veio de assembléia estudantil e não estava surpreso com o não
comparecimento da Profª Herdjania Veras De Lima, pois a mesma se mostrava sempre
antidemocrática, assim como o Presidente que a nomeou, e mais triste ainda era ver os
coordenadores que foram eleitos falando de maneira antidemocrática, e que quando
diminuíam a vontade da comunidade era vergonhoso, pois a nova gestão não iria
assumir para gerir prédios, mas sim discentes, Técnicos Administrativos e docentes, e
questionou que reitora era essa que não aparecia para dialogar com os discentes,
acrescentou que sabiam que a agenda da Profª Herdjania Veras De Lima estava lotada
desde que enviaram a composição da lista tríplice ao MEC, e estava triste com
deputados federais atacando a UFRA, e questionou se esse era o futuro que queriam
trazer para a Instituição, pois se continuassem com essa idéia de que gestão só fazia
prédio ou somente fazia pra quem estava do lado, não iriam chegar longe, pois reitor(a)
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precisava saber dialogar, pois discurso a base do “chicote” não intimidaria os
estudantes, como não intimidou na ditadura militar, e não pensassem que seria fácil,
pois enfrentariam e ocupariam os Conselhos, e finalizou informando que se quisessem
gerir a Universidade teriam que dialogar, pois os estudantes não iriam se calar. Em
seguida o Conselheiro João Almiro Correa Soares respondeu aos alunos de que era
válido abrirem essas discussões junto aos Conselhos, mas entendia que as questões
faladas não estavam refletindo o processo, pois o que mais ouvia era que o voto foi
desrespeitado, mas não houve validação da eleição, foi anulada a consulta prévia pelo
Conselho, na resolução que instituiu voto dentro do CONSUN, excluindo do peso de
votação alunos e Técnicos Administrativos, mas duas candidatas entraram na justiça por
conta de diversos problemas no sistema SIGELEIÇÃO, pois a falta de informação
prejudicou o processo, então a justiça pediu esclarecimentos e a reitoria optou por
propor a anulação da consulta prévia, realizando nova eleição apenas no Conselho,
extinguindo a paridade. Em seguida esclareceu que eram eleitas três professoras, e a
Profª Herdjania Veras De Lima foi nomeada por ser Agrônoma e também por seu
currículo. Em seguida finalizou que era importante entender o que era legítimo e legal e
pediu para os alunos de Agronomia que dessem uma chance à Profª Herdjania Veras De
Lima, pois a mesma tinha competência, e acrescentou que teria diálogo e ele seria o
primeiro a dialogar, para que não tivesse nota de repúdio contra sindicato, e também
professores demitidos, e que esperava uma UFRA melhor daqui a quatro anos. Em
seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito expressou que via claro o movimento da
parte do Conselheiro João Almiro Correa Soares de comprometer o processo que foi
legal e teve conformidade, em uma tentativa de dar legitimidade para o que foi imoral e
antidemocrático, informou que a consulta prévia estava em conformidade com a
legislação, não foi anulada e foi encaminhado todo documento para o MEC exatamente
como ocorreu, pediu ao CONSUN que declarasse como nota, em conjunto com o citado
pelo Conselheiro Fernando Barbosa Tavares, que a consulta prévia não foi anulada e era
parte do processo, que foi legítimo, e questionou se o Conselheiro João Almiro Correa
Soares desconhecia o processo e a legislação de escolha de reitor, recomendou que lesse
antes de entrar para a gestão, pois era muito complicado assumir cargo de gestor e não
conhecer a legislação a que estava subordinado, acrescentou que sabia que era
prerrogativa do Presidente da república escolher o segundo ou terceiro lugar da lista
tríplice, e por isso algumas Universidades decidiram manter apenas a chapa vencedora
no documento enviado ao MEC, mas a UFRA escolheu encaminhar exatamente como
foi na consulta prévia, explicou que a justiça pediu comprovação e comprovaram, e que
o processo foi arquivado. Em seguida ressaltou que o processo foi legal e que gostaria
de fazer a transição de forma tranqüila e transparente, não comprometendo os processos,
e explicou que a questão não era a prerrogativa do Presidente da República de escolher
na lista tríplice, pois era legal, mas sim que não era prerrogativa de uma docente de
Universidade Federal democrática fazer mobilização e juntar parlamentares para deixar
de respeitar o voto de sua comunidade, isso era assustador e não era o que ensinavam
aos alunos nas matérias de ética, e que os alunos pediram para que a Profª Herdjania
Veras De Lima viesse esclarecer e não teria problema reconhecer, e questionou o
motivo da Profª Herdjania Veras De Lima não ter elaborado pelo menos um vídeo ou
feito texto para ser lido, e questionou se somente Agrônomo poderia ser gestor na
UFRA, e que não estavam falando de legalidade, a questão era qual caminho que a
Universidade estava tomando, precisavam se unir no Conselho para não se perderem em
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políticas externas, e entendia que o Conselho deveria fazer nota, pois todos queriam
uma Universidade forte, e pediu que os novos pró-reitores não entrassem na reitoria
com processo duvidoso, pediu que protegessem a Universidade, pois era imoral sim o
que aconteceu, pediu para darem tranqüilidade nessa passagem e pediu desculpas pela
emoção, pois o que ouvia de outras Universidades, que passaram por esse processo
dessa forma, era a dificuldade, esclareceu que a consulta prévia não foi anulada e nem
revogada. Em seguida o Conselheiro Fernando Barbosa Tavares reforçou que dias atrás
leu um professor da UFRA acusando os técnicos da STIC de terem fraudado a eleição,
uma acusação grave de servidor público por corrupção ativa, e gostaria que esses
professores viessem ao Conselho relatar qual foi essa fraude, e que do jeito que as
coisas andavam o próximo passo era querer finalizar o Conselho. Em seguida a
Conselheira Jorgeane Corrêa Ribeiro Alves parabenizou os discentes e expressou
orgulho de ser Assistente Social da UFRA, e que mesmo não podendo mudar o que era
legal, se manifestaram ao que era imoral, se manifestou em nome de todos os alunos o
Yuri Carreira Matias e Gabriel Gustavo Tavares Nunes Monteiro, e esperava para ver a
paridade no CONSUN, para eleição de Direção de Campus e Instituto e de
Coordenadores de curso, e que mesmo que não fosse Conselheira queria ver essa
paridade garantida em todas eleições, não torcia que desse errado, mas que a paridade
fosse respeitada. Deixou claro que esperava que quando escolhessem o (a) pró-reitor(a)
da PROAES, que fosse alguém que entendesse e soubesse lidar com políticas de
estudantes, pois se não desse certo seriam resistência. Em seguida o Conselheiro Yuri
Carreira Matias expressou ter ficado assustado com algumas falas, inclusive do
Conselheiro João Almiro Correa Soares, pois se ele bem sabia a consulta prévia não
poderia ser vinculada à eleição realizada dentro do CONSUN, e que queriam ouvir a
Profª Herdjania Veras De Lima, pois desde a nomeação a mesma ainda não havia se
pronunciado, e que daqui a um tempo iriam fazer eleição de Direção e Coordenação e a
comunidade queria saber se iriam continuar escolhendo seus Diretores e Coordenadores,
pois existia nota técnica de que Diretores eram nomeados pelo reitor. Em seguida o
Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares concordou com o movimento estudantil
ter acordado para os assuntos que vão para o CONSUN, gostava de ver quando
estudante contestava essas leis antigas, pois em dezembro passado, no ato da aprovação
dos princípios que norteariam o novo estatuto, um estudante de Capitão Poço, relator do
processo, votou e ajudou a aprovar a maioria dos princípios que nortearam a LDB, não
viu nenhum movimento em relação ao ato tão grave. Em seguida ressaltou que o
CONSUN estava tentando substituir o movimento sindical e estudantil e que tinha
servidor que justificava não se sentir representado no sindicato, então essa tendência
conservadora, com tudo aprovado pelo CONSUN, levavam eles a isso, informou que a
chapa que apoiou foi a favor do “reitora eleita, reitora empossada”, e expressou
preocupação com as pautas que estavam sendo aprovadas, pois quem começou o
processo antidemocrático foi a atual gestão, seguindo sempre a lei, e não somente a
gestão que iria entrar, e que a única candidata que não entrou no jogo foi a Profª Ruth
Helena Cristo Almeida. Em seguida o Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro falou
que era vergonhoso que algumas pessoas tivessem a audácia de contar situações
falaciosas aos conselheiros, dizendo que foi anulada a consulta prévia, pediu para
provarem a anulação e que a documentação que foi ao MEC não estava correta, não
restou alternativa para alguns Conselheiros do que repetir o discurso do Presidente da
República, e colocou para reflexão que existia uma diferença entre aprovar artigo em
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resolução que não concordava, e aceitar a segunda colocado de lista tríplice ser
nomeado quando não foi eleita. Em seguida foi iniciado o quarto ponto de pauta e a
Conselheira Silvana Rossy de Brito explicou que era pauta de gestão, pois alguns alunos
solicitaram que fizessem a organização para recomposição dos membros. Em seguida o
Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro também defendeu a pauta explicando que foi
feita à luz de edital que regia a eleição da estatuinte, com metodologia clara e eficiente,
pois não poderiam permitir falhas nos processos, e que iriam fazer por SIGELEIÇÃO
para ter oportunidade de toda comunidade participar. Em seguida Conselheiro João
Almiro Correa Soares, na qualidade de conselheiro, aconselhou livrar a Instituição dessa
pauta em desacordo com o regimento da UFRA, pois era para ser feita escolha dentro
das categorias, entidades representativas, e pediu para que os alunos fizessem escolha
democrática pelo DCE, e o SINDTIFES também, pediu a retirada de pauta, por estar em
desacordo com o regimento da UFRA. Em seguida o Conselheiro Anderson Dos Santos
Vieira informou que ao escutar a fala inicial de que era proposta de gestão, causava
tristeza, pois a eleição para escolha de representantes deveria ser feita pelas entidades
representativas, e que sentia desconforto em interferir no processo eleitoral das outras
categorias, recordou a todos que em dois mil e dezoito representantes da ATENS e
SINDTIFES elaboraram regimento eleitoral e depois edital das eleições para
conselheiros Técnicos Administrativos e pediu a retirada de pauta e posterior envio para
as entidades formarem a comissão eleitoral e edital. Em seguida o Conselheiro Antonio
Afonso Granhen Tavares informou que estavam interferindo onde não deveria, e que
além do Regimento Interno, tinha as normas do CONSUN, e por isso estavam
praticando ato ilegal, e acompanhou a proposta de retirada de pauta feita pelo
Conselheiro Anderson Dos Santos Vieira e Conselheiro João Almiro Correa Soares. Em
seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito explicou que os alunos procuraram para
fazer a recomposição dos membros dos Conselhos e não concordou com a retirada de
pauta, pois precisavam votar, e fez proposta de que o documento fosse aprovado como
um todo, pois viam como instrumento de proteção por não saberem o que mais
aconteceria de antidemocrático a partir daquele momento. Em seguida o Conselheiro
Yuri Carreira Matias se posicionou contra a pauta e corroborou com o que os colegas
falaram, pois a última eleição foi organizada dessa forma, porém se deixassem para
última hora não saberiam como seriam feitas as eleições, mas que respeitassem o
Regimento, quanto à preocupação dos docentes com a representação do DCE, pediu que
não se preocupassem, pois os alunos estavam se organizando para que o DCE fosse
reativado. Em seguida foi iniciada a votação da proposta de retirada de pauta e foi
reprovada por maioria presente com seis abstenções. Em seguida o Conselheiro João
Almiro Correa Soares pediu para constar em ATA que entendeu o ato como vingativo
para dar trabalho à próxima gestão corrigir as irregularidades, pois mesmo com as
recomendações feitas pelos conselheiros, foi aprovada. Em seguida o Conselheiro
Anderson Dos Santos Vieira propôs a discussão do documento, para colocar proposta e
poder modificar, e acrescentou estava decepcionado, pois um simples ofício para DCE e
Sindicato resolveria a situação. Em seguida o Conselheiro Antonio Afonso Granhen
Tavares informou que era exemplo tácito da interferência da gestão onde não deveria, e
que além do Regimento da UFRA tinham o Regimento interno do CONSUN, da
natureza e composição do CONSUN, que os representantes dos Conselhos deveriam ser
indicados por seus órgãos de classe com respectivos suplentes, estavam então
praticando ato ilegal no CONSUN, e exigiu que o CONSUN cumprisse a lei ou arcasse
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com a co-responsabilidade de ato ilegal e acompanhou a proposta de retirada de pauta.
Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito reiterou a proposta de aprovar o
documento como um todo para fortalecer os Conselhos, pois foi solicitação dos alunos,
e as representações deveriam mobilizar as pessoas para compor o Conselho, o
importante não era quem coordenava, pois o sistema já trazia pronto o que precisava, o
momento era delicado e frágil para a Instituição, e ressaltou que pelo SIGELEIÇÃO era
possível votar de qualquer lugar, até pelo celular. Em seguida foi iniciada a votação do
documento como um todo e foi aprovado por maioria presente com doze abstenções.
Em seguida o Conselheiro Mário Sérgio Santos Ribeiro questionou como seria feita a
escolha pelos membros do CONSUN, de dois membros Técnicos Administrativos e
dois membros discentes titulares e um suplente discente e um suplente Técnico
Administrativo, e o Presidente do CONSUN perguntou se precisavam de um tempo para
deliberar ou se já queriam indicar, e sugeriu que a decisão fosse apresentada na próxima
reunião do Conselho, indicando os membros Técnicos Administrativos e discentes, e
informou que poderiam marcar reunião extraordinária no decorrer da próxima semana
para deliberar. Em seguida foi iniciado o quinto ponto de pauta e o Conselheiro
Kleyton Arthur Sousa Lisboa fez a defesa da pauta explicando como foi o processo para
a renovação da FADESP, e que a pauta era dividida em alíneas a), b) e c), para o
Conselho Universitário se manifestar, ratificar e aprovar o relatório. Em seguida o
membro da comissão, Sr. Ademir De Carvalho Lopes Junior, fez a explicação do
documento (relatório), de que estava de acordo com as orientações e que foi feito
questionário para avaliar objetivamente, transcreveram e fizeram o relatório. Em
seguida o Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares ressaltou a necessidade dos
coordenadores de projetos estarem presentes para se manifestarem, e que se preocupou
com a fala do Conselheiro Kleyton Arthur Sousa Lisboa, de que havia pendências, e
queria saber quais eram as pendências e se poderiam atrapalhar a renovação, perguntou
se interferia nos projetos em curso, pois era difícil avaliar sem ter dados concretos, pois
precisavam ter esse olhar para não cometer equívoco. Em seguida o Conselheiro João
Almiro Correa Soares, como coordenador de projeto, explicou que a UFRA precisava
de Fundação do calibre da FADESP para ser executora de projetos na Instituição,
informou que não teve problema no processo de desenvolvimento da primeira etapa de
projeto, entendeu que atendia e não teve problema grave com a execução, deu parecer
favorável e também tinha parecer da comissão, mas tinha que cobrar da FADESP, e
acrescentou que ter mais Fundações era positivo. Em seguida o Prof. Edvar Da Luz
Oliveira, coordenador de projeto, informou que a FADESP atendia de forma satisfatória
a todos os ofícios e que os sistemas também atendiam de forma satisfatória, e
acrescentou que o parecer final dele era favorável à renovação. Em seguida o
Conselheiro Kleyton Arthur Sousa Lisboa explicou a importância da manifestação do
parecer, mas a conclusão deveria ser trazida ao Conselho pela comissão pra tomar a
decisão, leu o relatório e a comissão era favorável à renovação do acordo, sugeriu que o
CONSUN aprovasse a renovação, condicionando que a Fundação, ao submeter o
processo ao MEC, deixasse claro o atendimento dos incisos dois a quatro do artigo
cinco. Em seguida o Sr. Bruno Da Silveira Prudente, membro da comissão,
complementou que os projetos foram apresentados no processo, e que em dois mil e
vinte um aumentou para dois projetos, que um deles já constava na avaliação detalhada
e o segundo projeto foi afetado pela pandemia, mesmo assim extraíram dos
coordenadores que a FADESP fazia um trabalho de qualidade. Em seguida o
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Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares entendeu que era de interesse da UFRA,
FADESP e coordenadores, e votou pela aprovação. Em seguida o Conselheiro Kleyton
Arthur Sousa Lisboa informou que o Colegiado precisava se manifestar na situação do
item um e cinco do artigo quinto, mas o artigo quinto elencava outros incisos que era
importante que a fundação observasse, em outro cenário, em situação anterior,
chegaram a fazer a avaliação também, mas não era obrigatoriedade, então seria bom
aprovar orientando que a FADESP, ao encaminhar o processo ao MEC, observasse os
itens dois, três e quatro do artigo quinto. Em seguida entrou em regime de votação e a
pauta foi aprovada por maioria presente com três abstenções. E aprovada a pauta V em
relação à renovação da FADESP, o Colegiado recomendava que a Fundação de Apoio
envie ao MEC os documentos previstos que comprovem também o disposto nos incisos
II, III e IV do artigo 5º da PI 191/2012. Em seguida foi iniciado o sexto ponto de pauta
e a Conselheira Silvana Rossy de Brito fez a apresentação da pauta, de que estava nos
mesmos moldes da eleição de reitor e propôs ser aprovado na integra para não causar
prejuízo para a Universidade. Em seguida o Conselheiro Antonio Afonso Granhen
Tavares pediu a retirada de pauta pelas mesmas razões de ilegalidade mencionadas nos
itens das pautas anteriores. Em seguida o Conselheiro Fernando Barbosa Tavares
explicou que tinha dois erros de digitação no documento, de data de lançamento: que
não era dia 29 de julho de 2021, mas sim dia 30 de julho de 2021, e também na data de
divulgação de fiscais habilitados: que ao invés de ser dia 26 de março de 2021, era dia
26 de outubro de 2021. Em seguida foi iniciada a votação de retirada de pauta e foi
reprovada por maioria presente com cinco abstenções. Em seguida foi iniciada a
votação de aprovação do documento como um todo, com as observações feitas pelo
Conselheiro Fernando Barbosa Tavares, e foi aprovada por maioria presente com cinco
abstenções. Em seguida foi iniciada a votação da pauta e foi aprovada por maioria
presente com quatro abstenções. Em seguida foi iniciado o sétimo ponto de pauta e o
Conselheiro Marcus De Barros Braga, na qualidade de Presidente da CPPD em
exercício, fez a defesa da pauta, explicando que teve colaboração de servidores e
docentes que passaram pela CPPD, e propôs, como conselheiro, a aprovação do
documento como um todo. Em seguida o Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares
expressou preocupação em aprovar o documento sem a discussão, sendo que já não
tinha a comissão de legislação e norma para dar o parecer, e que o processo era eivado
de irregularidade, e pediu retirada de pauta pelas mesmas razões de ilegalidade
mencionada nos itens das pautas anteriores. Em seguida o Conselheiro João Almiro
Correa Soares informou que era documento instruído incorretamente, pois deveria ter
parecer jurídico, e esperava que a Profª Herdjania Veras De Lima pudesse colocar essa
forma de operação, com as comissões, pois muitas decisões eram eivadas de erros, tudo
muito mal feito, e apoiou a proposta de retirada de pauta. Em seguida foi iniciada a
votação de retirada de pauta e foi reprovada por maioria presente com oito abstenções.
Em seguida entrou em votação a aprovação do documento como um todo, proposta feita
pelo Conselheiro Marcus De Barros Braga, e foi aprovada por maioria presente com
onze abstenções. Em seguida foi iniciado o oitavo ponto de pauta e o convidado Prof.
Edvar Da Luz Oliveira fez a apresentação do documento. Em seguida o Conselheiro
Antonio Afonso Granhen Tavares pediu retirada de pauta pelas mesmas razões de
ilegalidade mencionada nos itens das pautas anteriores. Em seguida o Conselheiro
Fernando Barbosa Tavares fez proposta de aprovação do documento como um todo. Em
seguida foi iniciada a votação da proposta de retirada de pauta e foi reprovada por
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maioria presente com quatro abstenções. Em seguida entrou em votação a aprovação do
documento como um todo, proposta feita pelo Conselheiro Fernando Barbosa Tavares,
que foi aprovada por maioria presente com seis abstenções. Em seguida foi iniciado o
nono ponto de pauta e o Corregedor da UFRA, Prof. Adriano Marlison Leao De
Sousa, se manifestou sobre pedido de recondução e informou relato desde o início em
dois mil e dezenove, que reestruturam a Corregedoria, trabalhando com prevenção e
apoio a gestão, que pautavam a análise em denúncias e procedimentos que chegavam, e
que eram supervisionados pela CGU, informou que o sistema estava atualizado com
transparência ativa e informou também que capacitaram servidores com curso online.
Em seguida acrescentou que a UFRA tomou proporções gigantescas no sentido de como
abordaram e participaram de qualificação, e que sempre tinham viés de orientar. Em
seguida informou que avançaram muito no viés correcional nessa gestão, e que seria
disponibilizado “ebook”, e finalizou informando que a Corregedoria fazia prevenção,
repressão e apoio a gestão, e se colocou a disposição. Em seguida o Conselheiro
Antonio Afonso Granhen Tavares informou que o Prof. Adriano Marlison Leao De
Sousa tinha uma capacidade inegável, mas estava espantando com a proposta de
recondução, devido à impessoalidade do cargo e a tentativa da continuidade desesperada
sem o menor sentido, pois o mandato terminava dia trinta de setembro de dois mil e
vinte e um, que teria outra gestão. Em seguida não pediu retirada de pauta, pois não era
questão de parecer de comissão, mas de bom senso, informou que a pauta contrariava o
bom senso, não poderiam aprovar uma recondução que terminaria daqui a dois meses,
afirmou que estavam no CONSUN sendo cúmplices de coisas erradas feitas pela gestão,
e não eram absurdas as falas deles, acabaram levando as falas a uma discussão
paranóica por vir da desconfiança irreal dos outros, delirante pela confusão mental,
esdrúxula pelo espanto ou riso por conta da decisão, anacrônica por contrariar a
cronologia na hora de avanço retrocesso, e contraproducente, se faz o contrário daqui
que se queria fazer. Em seguida informou que era contra a recondução. Em seguida o
Conselheiro Fernando Barbosa Tavares informou que a recondução seria feita no
CONSUN e que não caberia mesmo a retirada de pauta. Em seguida entrou em votação
e foi aprovada por maioria presente com dez abstenções. Em seguida foi iniciado o
décimo ponto de pauta e o Conselheiro Jonas Elias Castro da Rocha explicou que ao
Núcleo foi dialogado com a Prefeitura e que construíram rito junto com eles sobre as
ações a serem tomadas, mas quando houve a mudança da Prefeitura se reuniram com
eles, que direcionaram o caminho com novos Secretários, mas depois veio oficio da
Prefeitura de que não tinham mais interesse por conta da situação orçamentária do
município e deu prazo para que retirassem os equipamentos, discutiram junto com a
PROPLADI, e encaminharam ao CONSUN, visto que perdeu o objeto. Em seguida a
Conselheira Silvana Rossy de Brito esclareceu que o núcleo foi criado pela resolução,
que designou uma função, um cargo de diretor, mas como não tinha função, não foi
alocada e não teve nenhuma representação na estrutura organizacional e não constava
no SIORG, e que respeitando o PLAIN, no caso dos Núcleos Acadêmicos, eram as
Prefeituras dos locais que arcavam com insfraestrutura, despesa de manutenção, custeio
de aula, toda logística, pois a UFRA apenas provia profissionais, e como a Prefeitura
não tinha mais interesse e pediu devolução dos bens, teriam que revogar objetivamente
o ato que criou o núcleo. Em seguida o Conselheiro João Almiro Correa Soares
lamentou a situação, pois teve muita demora na tramitação do processo, mudança de
gestão da Prefeitura, e que ao invés de avançar de forma estratégica e melhorar a
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imagem da UFRA em uma região carente, não teve sensibilidade no projeto, e esperava
que a próxima gestão tivesse sensibilidade na percepção das necessidades regionais, e
quem sabe retomasse no futuro o Núcleo, acrescentou que já havia estado no Núcleo e a
estrutura era maravilhosa. Em seguida o Conselheiro Antonio Afonso Granhen Tavares
lamentou também por ser um projeto de extensão, e questionou como que permitiram
chegar ao ponto de um município não querer prosseguir, informou que não chegou a
visitar depois da nova repaginação, mas acompanhou por fotografia e a estrutura era
muito forte, queria saber o que levou a esse ponto, se foi a pandemia ou articulação,
pois projetos de extensão eram necessários para essas comunidades pobres que
precisavam do conhecimento produzido na Universidade. Em seguida a Conselheira
Silvana Rossy de Brito explicou que seria cenário ideal estarem presentes nos cento e
quarenta e quatro municípios, pois todos precisavam de Universidade Federal presente e
atuante, informou que não podiam tirar o recurso dos cursos regulares para esses
Núcleos, pois não tinham como justificar, e deveriam ser mantidos por projeto, e que
atuavam em muitos municípios com o FORMAPARÁ, e a nova gestão teria desafio de
continuar a articulação necessária para que a UFRA estivesse presente nesses
municípios, pois precisavam lutar por orçamento por não poder deslocar orçamento
regular. Em seguida o Conselheiro Jonas Elias Castro da Rocha explicou que também
lamentava e que a concepção prioritária de extensão Universitária foi levada a eles,
estava tudo nos autos do processo, levaram a necessidade, colares veio na UFRA e se
apaixonou pelo projeto, conduziram o projeto, mas quando teve a mudança de gestão,
não priorizaram mais a extensão, mas sim os cursos de graduação, e acrescentou que o
Núcleo não estava mais com a estrutura que foi falada na presente reunião, finalizou
ressaltando que discordava totalmente de inércia administrativa. Em seguida o
Conselheiro Yuri Carreira Matias explicou que entendia que a discussão era pertinente e
deixou alerta, que tinham muitas fazendas na Instituição e o que faltava era que fossem
mais utilizadas, e chamou atenção aos professores, que faziam poucas práticas nos
locais, professores teriam que ter interesse e valorizar. Em seguida a pauta entrou em
votação e foi aprovada por maioria presente com oito abstenções. Em seguida foi
iniciado o décimo primeiro ponto de pauta, e o Conselheiro Marcus De Barros Braga,
Presidente da CPPD em exercício, fez a apresentação da pauta, e como conselheiro,
propôs aprovação do documento como um todo. Em seguida o Conselheiro Antonio
Afonso Granhen Tavares pediu retirada de pauta pelas mesmas razões de ilegalidade
mencionada nos itens das pautas anteriores. Em seguida foi iniciada a votação da
proposta de retirada de pauta, que foi reprovada por maioria presente com seis
abstenções. Em seguida foi iniciada a votação do documento como um todo e foi
aprovado por maioria presente com quatro abstenções. Em seguida foi iniciado o ponto
de pauta o que ocorrer, e o Conselheiro Antônio José Figueiredo Moreira agradeceu
pela última participação no CONSUN e agradeceu ao Presidente do CONSUN pela
grande contribuição que deu à UFRA como Presidente do CONSUN, mostrando como
se conseguia administrar uma Universidade, colocando no caminho certo e legal, dentro
de seus normativos, e que pessoas contrárias sempre existiriam, e parabenizou o
Presidente do CONSUN pela condução dos três Conselhos Superiores. Em seguida o
Presidente do CONSUN comunicou que ainda iriam fazer convocação de Conselho
Universitário extraordinário na próxima semana, por ter ficado pendente a indicação dos
membros da comissão dos Técnicos Administrativos e discentes, e pediu que fizessem
as articulações necessárias com relação à indicação dos nomes, para que na próxima
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reunião deliberassem e escolhessem os titulares e suplentes da comissão que iria
escolher os representantes Técnicos Administrativos e discentes dos Conselhos
superiores da UFRA. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Conselho Universitário,
Prof. Marcel do Nascimento Botelho, agradeceu a presença de todos, encerrou a
reunião, e eu, Bruna Fernanda Santana Couto, Secretária dos Conselhos Superiores,
lavrei a presente Ata, que depois de lida, será submetida a votação pelos membros
presentes na reunião subsequente.

