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Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na Sala dos
Conselhos da UFRA, teve início a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Universitário –
CONSUN de 2020, tendo como pautas: I) Informes; II) Homologar a Resolução “ad
referendum” nº 262, de 30 de janeiro de 2020, que aprovou a ampliação das seguintes
vagas no Programa Forma Pará: 180 novas vagas nos cursos de Graduação em
Agronomia, sendo 50 para Parauapebas (Pólo Goianésia); 50 para Capitão Poço (Pólo
Ourém); 50 para Paragominas (Pólo Ulianópolis) e 30 para o Campus Belém (Pólo
Mocajuba), para dar os devidos encaminhamentos ao e-MEC; Processo:
23084.001314/2020-79; III) Homologar a resolução 263, de 04 de março de 2020, que
aprovou “ad referendum” o Regimento Interno do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres
Humanos da UFRA. Processo: 23084.000914/2020-15; IV) Homologação da indicação
do Prof. Adriano Marlisom Leão de Sousa, nomeado para ocupar o cargo de Corregedor
da UFRA. Processo: 23084.003775/2020-77; V) Formação da comissão para elaboração
do Modelo de Gestão do Restaurante Universitário da UFRA. Processo:
23084.032979/2019-16; VI) O que ocorrer. Estiveram presentes: Os Docentes: Prof.
Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do Conselho Universitário; Profª Janae
Gonçalves, vice-reitora; Sr. Kleyton Arthur Sousa Lisboa, Pró-reitor de Administração e
Finanças; Profª. Ana Silvia sardinha Ribeiro, Pró-reitora adjunta de Ensino; Prof. Eduardo
do Valle Lima, Pró-Reitor de Extensão; Profª. Maria de Nazaré Martins Maciel, próreitora da PROPED; Prof. Antonio José Figueiredo Moreira, Pró-reitor adjunto de
Assuntos Estudantis; Profª. Silvana Rossy de Brito, Pró-Reitora de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional; Sr. Saulo Luis Pereira Wanzeler, Pró-reitor de Gestão de
Pessoas; Prof. Rodrigo Otávio Rodrigues de Melo Souza, Diretor do ICA; Profª. Maria
Cristina Manno, Vice-diretora do ISPA; Prof. Israel Hidenburgo Aniceto Cintra, Diretor
do ISARH; Prof. César Augusto Tenório de Lima, Diretor do Campus Paragominas; Prof.
Luís Rennan Sampaio Oliveira, Diretor do Campus de Parauapebas; Prof. Raimundo
Thiago Lima dos Santos; Diretor do Campus Capitão Poço; Prof. Ebson Pereira Cândido,
Diretor do Campus Capanema; Profª Déborah Mara C. de Oliveira, coordenadora do
curso de graduação em Medicina Veterinária do campus Belém; Prof. Alex Sandro
Schierholt, subcoordenador do curso de graduação em Zootecnia do campus Belém; Prof.
Robson José Carrera Ramos, coordenador do curso de graduação em Engenharia Florestal
do campus Belém; Profª Gisele Barata da Silva, coordenadora do curso de pós-graduação
em Agronomia do campus Belém; Profª. Lina Bufalino, coordenadora do curso de pósgraduação em Ciências Florestais do campus Belém; Prof. Igor Guerreiro Hamoy,
coordenador do curso de pós-graduação em Biotecnologia Aplicada à Agropecuária do
campus Belém; Profª. Ana Paula Martins Alves Salgado, coordenadora pró-tempore do
curso de graduação em Letras com habilitação em Português do campus Belém; Prof.
Rinaldo Batista Viana, coordenador do curso de pós-graduação em Reprodução Animal
na Amazônia do campus Belém; Prof. Marcelo Spitzner, coordenador do curso de
graduação em Letras com Língua Portuguesa do Campus de Tomé-açú; Prof. Luis de
Sousa Freitas, coordenador do curso de Graduação em Agronomia do Campus de
Paragominas; Profª. Danielle Silva Pinto, coordenadora pró-tempore do curso de
Graduação em Engenharia Florestal do Campus de Paragominas; Profª. Alessandra
Epifanio Rodrigues, coordenador do curso de Graduação em Zootecnia do Campus de
Paragominas; Prof. Marcus de Barros Braga, coordenador do curso de Graduação em
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Sistemas de Informação do Campus de Paragominas Profª Aline Medeiros Lima,
Coordenadora do curso de Licenciatura em Biologia do campus de Tomé-açú; Prof.
Márcio Cardoso soares, coordenador do curso de Graduação em Ciências Contábeis do
campus de Tomé-açú; Prof. Marcelo Spitzner, coordenador do curso de graduação em
Letras com habilitação em Língua Portuguesa do campus de Tomé-açú; Profª. Claudete
Rosa da Silva, coordenadora do curso de Agronomia do campus de Parauapebas; Prof.
Perlon Maia dos Santos, coordenador do curso de graduação em Zootecnia do campus de
Parauapebas; Prof. Raylon Pereira Maciel, coordenador do curso de Pós-graduação em
Produção Animal na Amazônia do campus de Parauapebas; Prof. Pedro Daniel de
Oliveira, coordenador do curso de Graduação em Agronomia do campus de Capanema;
Profª. Tany Ingrid Sagredo Marin, coordenadora pró-tempo do curso de graduação em
Ciências Contábeis do campus de Capanema; Profª. Eulália Carvalho Mata, coordenadora
do curso de graduação em Sistemas da Informação do campus de Capitão Poço. Os
Técnico-Administrativos: Sr. Wagner Nobre do Carmo; Ellem Cristina Silva dos Anjos,
suplente de Tomé-açú; Sra. Suzane Santana Lima dos Santos; Sr. Anderson dos Santos
Vieira; Sr. Antônio Afonso Granhen Tavares; Sr. José Raimundo Viana; Srª. Eloir da
Silva Ferreira; Sr. Elson Pacheco de Souza; Sr. José Ribamar N. dos Santos; Sérgio
Brazão e Silva; Sra. Heloísa dos santos Brasil; Sra. Pamella Leão de Oliveira; Sra. Tássia
do Socorro F. da Silva; Sra. Valéria Correa de Oliveira; Sra. Shirlene Cristina Brito da
Silva; Sr. Almir Lima do Mar, suplente de Paragominas; Sra. Ivanilza Oliveira da Rocha;
Sra. Jorgeane Côrrea Ribeira. Os Discentes: Mayra da Silva Saraiva; Maria Ciarly
Moreira; Wellisson da Luz Silva; Dhionata Silva da Silva; Vitória Silva ds Remédios
Rodrigues; Eledilton Rocha Lopes, suplente de Capanema; Osmar Lisboa da Silva Neto,
suplente de Capanema; Gabriel Jerônimo dos Passos Monteiro; Julie Louise Paixão;
Gabriel Gustavo Tavares Nunes Monteiro; Maricelma Oliveira; Liliane Pinto Mendes;
Francimar Brito da Silva; Hanna Michelly Costa Ribeiro; Yasmin Di Paula Teixeira
Oliveira; Mathieus Roberto Ribeiro da Silva; Fernando Silva de Sousa, substituindo a
Patrícia Lima Vaz, do campus de Paragominas; Rayssa Keytth Monteiro Marinho; Yuri
Carreira Matias; Lucas Silva Freitas; Ronilson Santos dos Santos; Rosyelly da Silva
Oliveira; Milton Garcia Costa; Washington Duarte Silva da Silva; Luiz Carlos Pantoja
Chuva de Abreu; Pattylla Mariane Revoredo, suplente campus de Capitão Poço; Rayane
de Castro Nunes, suplente campus de Capitão Poço. Os Convidados: Profª. Thaisa
Pegoraro Comasseto, vice-diretora do campus de Capitão Poço; Sr. Osvaldo Trindade
Carvalho, Auditor da UFRA; Sra. Laíza de Kássia Mendes da Conceição, Nutricionista
Gerente do Restaurante Universitário; Sr. Moacir Nazareno Ferreira de Miranda, Técnico
Administrativo; Prof. Adriano Marlison Leão de Sousa. A reunião foi iniciada pelo Prof.
Marcel do Nascimento Botelho, Presidente do Conselho Universitário, e foi permitida
pelos conselheiros a permanência e pronunciamento dos convidados. Em seguida as atas
(4ª reunião ordinária do CONSUN de 2019 e 5ª reunião extraordinária do CONSUN de
2019) foram aprovadas por unanimidade sem correções. Em seguida foi iniciado o ponto
de pauta “informes” e o Presidente do CONSUN falou dobre o vírus corona, COVID19, e que o MEC havia dado algumas orientações e iriam lançar infográfico com os
cuidados e demandas, ressaltou que a universidade deveria ter cuidado por sua natureza
de internacionalização, mas não havia necessidade de pânico. Em seguida franqueou a
palavra ao Sr. Osvaldo Trindade Carvalho, Auditor da UFRA, que deu conhecimento do

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
CONSELHOS SUPERIORES
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUN DE 2020
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2020
Ofício circular nº03/2020-CONSUN/UFRA
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) aos Conselheiros, e
explicou que o documento era relatório sobre o que havia sido feito no ano de 2019,
prestação de contas que teria que ser informada à CGU, CONSUN e TCU. Em seguida a
Conselheira Janae Gonçalves, parabenizou as mulheres por seu dia, que foi dia 08 de
março, e informou sobra ação que ocorreria no dia 12 de março de comemoração ao dia
do (a) bibliotecário (a). Em seguida o Conselheiro João Almiro C. Soares comunicou
sobre nota feita pela ADUFRA referente a nomeação sem processo eleitoral, feita para o
cargo de direção do campus de Tomé Açú, e solicitou que a nomeação fosse revista e
nomeassem pró-tempore até a comissão eleitoral ser instituída. Em seguida foi iniciada a
discussão do segundo ponto de pauta e o Presidente do CONSUN explicou que era um
Programa do Governo do Estado que iria contemplar cursos de Graduação da UFRA em
municípios que não possuíam Universidade ou cursos de interesse da comunidade. Em
seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito solicitou que o texto fosse corrigido, e
ficaria “para atendimento ao programa Forma Pará”. Em seguida o ponto de pauta entrou
em regime de votação e foi aprovado por unanimidade. Em seguida foi iniciada a
discussão do terceiro ponto de pauta e a Conselheira Ana Paula Martins Alves Salgado
explicou que o Comitê de Ética iniciou as atividades desde novembro de 2019 e que cada
campus indicou professores que tivessem interesse em participar e elaboraram regimento,
que era pendência na universidade, e que estava em trâmite de cadastro no CONEC,
acrescentou que solicitaram “ad referendum” por conta da urgência do credenciamento.
Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito esclareceu que a pauta foi discutida no
CONSUN por não se tratar de Regimento Administrativo, mas sim ligado a Ensino,
Pesquisa e Extensão. Em seguida o ponto de pauta entrou em regime de votação e foi
aprovado por unanimidade. Em seguida foi iniciada a discussão do quarto ponto de
pauta e o Presidente do CONSUN explicou que precisavam dar seguimento ao processo
para deixá-lo redondo junto aos órgãos e que o Prof. Adriano Marlison Leão de Sousa já
estava à frente da Corregedoria, acrescentou que passou por todos trâmites necessários,
faltando apenas a homologação pelo CONSUN. Em seguida o Conselheiro João Almiro
C. Soares solicitou que o Prof. Adriano Marlison Leão de Sousa explicasse melhor o papel
da Corregedoria, e o Presidente do CONSUN respondeu que a corregedoria já havia sido
discutida no CONSUN, e que se originou da transformação da CPPAD, porém com
aspecto mais amplo. Em seguida o Prof. Adriano Marlison Leão de Sousa docente
informou que era professor do ISARH desde 2010 e que toda construção do documento
foi feita por consulta pública, e comissão formada por docentes, técnicos Administrativos
e discentes, acrescentou que estavam atrasados a mais de quinze anos com relação a
Corregedoria, que era exigência de decreto de 2005, e o regimento foi aprovado no
CONSUN, ressaltou que o papel da Corregedoria não era de punição, mas sim de
prevenção, através de treinamento, informação e cartilhas, e que já havia encaminhado
para a DCAD o planejamento anual de treinamento, primeiramente em Belém e depois
todos os campi, mas caso ocorresse ilícito fariam a repreensão também, pois o servidor
público deveria ter conduta moral e proba para estar no serviço público. Em seguida o
Presidente do CONSUN explicou que a corregedoria fazia a gestão de risco para não
permitir que a universidade incorresse em ato ilegal, e essas atitudes fizeram a UFRA
estar entre as principais universidades com menor risco na avaliação do Tribunal de
Contas, o que gerava confiança da sociedade, pois demonstrava que estavam usando de
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forma correta o recurso que a sociedade investia, e acrescentou que não havia
sombreamento da AUDIN, mas sim sinergia. Em seguida o Conselheiro João Almiro C.
Soares questionou se os critérios para PAD seriam Técnicos ou políticos e o Prof. Adriano
Marlison Leão de Sousa respondeu que antes de qualquer processo ser instalado faziam
juízo de admissibilidade e os critérios eram técnicos, baseados na conduta, autoria e
materialidade, e a decisão era sempre da autoridade máxima da universidade, pois a
corregedoria somente recomendava o ato, e que a Corregedoria era parceira do servidor
público. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito esclareceu ponto de vista
técnico da Estrutura organizacional, que em setembro de 2019 não foi permitido cadastrar
a CPPAD no organograma e precisavam ter unidade que respondesse pela competência,
e que o organograma passava pelo filtro técnico do MEC. Em seguida o Conselheiro
Anderson dos Santos Vieira questionou as implicações jurídicas nos atos assinados antes
da homologação pelo CONSUN e quem eram os servidores da corregedoria. Em seguida
o Prof. Adriano Marlison Leão de Sousa respondeu que tinha parecer da CGU sobre o
processo, de que já foi feita analise pela CGU e ficaria preservada a estabilidade dos
trabalhos caso fosse convalidado, e informou a composição da corregedoria: Sr. Wagner
Rocha, Sr. Pedro Chave, Sr. Diógenes Carvalho, Sra. Sarah Coelho, Sra. Bruna Balão e
Sr. Gleidson dos Santos Silva. Em seguida o Presidente do CONSUN explicou a
importância dos servidores participarem dos cursos de treinamento. Em seguida o
Conselheiro Robson José Carrera Ramos sugeriu que o processo fosse encaminhado à
Procuradoria Federal para resguardar juridicamente e o Presidente do CONSUN
respondeu que estava bem seguro pois já tinha jurisprudência a respeito e bastava a
homologação para convalidar, mesmo passando por Conselho, a CGU tinha a palavra
final para aprovar ou não o nome sugerido. Em seguida a pauta entrou em regime de
votação e foi aprovado por maioria presente, com três votos contrários e três abstenções.
Em seguida foi iniciada a discussão do quinto ponto de pauta e o Presidente do
CONSUN convidou a Sra. Laíza de Kássia Mendes da Conceição, Nutricionista Gerente
do Restaurante Universitário, para apresentar o trabalho feito entre os Restaurantes
Universitários de outras Universidades, e a mesma explanou sobre a apresentação. Em
seguida o Marcel informou que a apresentação deixava claro alguns pontos, que o modelo
atual estava esgotado e ineficiente, e não atendia o público, porém tinha custo
elevadíssimo, e que também ficou clara a necessidade de mudar o modelo para atender
todos os campi e estavam lutando para isso, pois a refeição era fundamental para a
qualidade do ensino, e colocou a proposta de que formasse uma comissão paritária e
capitaneada pela PROAES com três Técnicos Administrativos, três docentes e três
discentes, que entregariam o documento no dia seis de maio de 2020 e apresentariam o
resultado até treze de maio de 2020 em reunião extraordinária para discussão e aprovação
do tema. Em seguida o Presidente do CONSUN parabenizou a comissão que fez o estudo
e deixou claro que o novo modelo deveria estar presente em todos os campi, pois sessenta
por cento dos alunos estavam no interior e não tinham acesso ao RU, e pediu para reverem
quanto era colocado de PNAES em todos os campi e solicitou membros do interior na
comissão. Em seguida o Conselheiro Gabriel Jerônimo dos Passos Monteiro explicou a
importância do RU para os campi, pois lutavam pela democratização do RU, e se
disponibilizou para estar na comissão para discutir e fazer justiça. Em seguida o
Conselheiro Luís Rennan Sampaio Oliveira endossou o que foi dito pelo Conselheiro
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Raimundo Thiago Lima dos Santos e colocou reflexão sobre os valores gastos com aulas
práticas que poderiam ser direcionadas para outras atividades fins da universidade, a
exemplo de alimentação e moradia. Em seguida a Conselheira Tany Ingrid Sagredo Marin
solicitou que a comissão contemplasse no documento que as fazendas pudessem suprir os
campi. Em seguida a Prof.ª Ticiane Lima dos Santos, Diretora do Campus de Tomé-Açu,
pediu para usarem critérios de proporcionalidade de cada campus para a distribuição. Em
seguida Conselheira Maricelma Oliveira solicitou que a comissão reduzisse o valor da
refeição e propôs que a comissão fosse com um membro de cada categoria de todos os
campi. Em seguida o Sr. Moacir Nazareno Ferreira de Miranda pediu esclarecimento
quanto a produção de peixes em castanhal, e acrescentou que não havia rivalidade entre
os campi, mas sim solidariedade. Em seguida a discente Camila Casseb ressaltou que a
prioridade deveria ser dada aos estudantes enquadrados no PNAES e parabenizou o
gerente da FEC, Raimundo Nonato Pereira da Silva, e o ISARH pelo trabalho feito na
FEC, e que a FEIGA também poderia suprir a necessidade de outros campi, prosseguiu
questionando como ficaria o subsídio das fazendas caso fossem terceirizados os serviços
do RU, e o Presidente do CONSUN respondeu que a FEC atendeu a uma emergência da
Instituição, mas não poderiam garantir regularidade de fornecimento. Em seguida a
Conselheira Maria Cristina Manno parabenizou o modelo apresentado, pois o modelo
atual de gestão estava falido e precisava ser modificado, e seguiu informando que as
fazendas não eram improdutivas, e que a fazenda tinha função didático-cientifica, embora
devesse ensinar produzindo, todo recurso que iria para a fazenda era captado
externamente, acrescentou que possuíam seis servidores, mas três iriam se aposentar e
não havia reposição do quadro, e sem mão de obra não poderiam expandir, convidou a
quem dizia que a fazenda não era produtiva a entrar no site do ISPA, pois tinha a agenda
e eram raros os momentos que a fazenda não estava ocupada, e que estavam abertos a
sugestões. Em seguida o Conselheiro Robson José Carrera Ramos explicou que a
produtividade das fazendas era desempenho em Ensino, Pesquisa e Extensão e o
Presidente do CONSUN concordou, e que todo resto era subproduto e o produto era o
aprendizado do aluno, informou que as fazendas não eram improdutivas, pois recebiam
muitos alunos durante o ano. Em seguida a Conselheira Lina Bufalino parabenizou a
equipe e pediu que a comissão formada considerasse a nova realidade da pós-graduação
também, pois a situação estava caótica, e estavam tentando sobreviver, pois foi
estabelecido que quem formasse mais alunos iria ganhar mais bolsas, concordou com a
discente Camila Casseb em estabelecer critérios de prioridade e acrescentou que recebiam
muita gente do interior. Em seguida o Conselheiro Yuri Carreira Matias informou que a
fazenda de castanhal era produtiva e o que faltava na verdade era que a UFRA ocupasse
o local, pois via outras instituições utilizando a estrutura da UFRA, e que a FEC era uma
sala de aula a céu aberto, pois proporcionava todas as disciplinas, e sobre a solidariedade
explicou que todos precisavam entender os campi, e sugeriu que a comissão fosse
composta por seis discentes, em de cada campus, e o Presidente do CONSUN acatou a
sugestão de composição da comissão, que seria um representante de cada categoria de
cada campus e um membro indicado pela PROAES para Presidir a comissão. Em seguida
a reunião foi interrompida por cinco minutos para que todos os campi escolhessem entre
si um representante de cada categoria ficando assim formada a composição da comissão:
Representantes docentes: Prof.ª Silvana Rossy de Brito, campus Belém; Prof. César
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Augusto Tenório de Lima, campus Paragominas; Prof. Raimundo Thiago L. da Silva,
campus Capitão Poço; Prof. Luis Renan Sampaio Oliveira, campus Parauapebas; Prof.
Marcelo Spitzner, campus Tomé-açú; Prof. Ebson Pereira Cândido, Campus Capanema.
Representantes Técnicos Administrativos: Antonio Afonso Granhen Tavares, campus
Belém; Shirlene Cristina Brito da Silva, campus Paragominas; Jorgeane Corrêa Ribeiro,
Campus Capitão Poço; Rafael Souza Guimarães, campus Parauapebas; Wagner Nobre do
Carmo, campus Tomé-açú; Thiago Veríssimo de Paiva Costa, campus Capanema.
Representantes discentes: Matthieus Roberto Ribeiro da Silva, Campus Belém; Gabriel
Jerônimo dos Passos Monteiro, campus Paragominas; Yuri Carreira Matias, campus
Capitão Poço; Lucas da Silva Freitas, campus Parauapebas; Rosyelly da Silva
Oliveira, campus Tomé-açú; Wellison da Luz Silva, campus Capanema. Presidente
(indicado pela PROAES): sra. Laíza de Kássia Mendes da Conceição, Nutricionista
Gerente do Restaurante Universitário da UFRA. Ficou decidido que a comissão iria
encaminhar o documento à secretaria dos conselhos até o dia seis de maio de 2020 para
ser discutido em reunião extraordinária no dia treze de maio de 2020. Em seguida foi
iniciada a discussão do ponto de pauta “o que ocorrer”, e a Conselheira Maria Cristina
Manno pediu esclarecimento referente aos prazos estabelecidos na metodologia da
estatuinte, pois a comissão geral deveria ser formada trinta dias após a data de publicação
da resolução, que foi dezenove de fevereiro de 2020, e ressaltou a importância do
cumprimento dos prazos, pois até o momento não verificou nenhuma mobilização quanto
a escolha dos membros e no site da estatuinte não tinha informação nenhuma até o
momento. Em seguida a Conselheira Silvana Rossy de Brito agradeceu e esclareceu que
passaram pelo desfalque dos estagiários que atualizavam a página, pois a comissão que
anterior já havia se desfeito e ficou a cargo da PROPLADI. Em seguida o Sr. Moacir
Nazareno Ferreira de Miranda informou que estavam a mais de um ano com a comissão
eleitoral da UFRA vencida e que e que a reitoria solicitou no final do ano de 2019 a
solicitação de indicação de membros técnicos administrativos, explicou que fizeram
assembleia para que todos os técnicos administrativos participassem, com direito de votar
e ser votado, escolheram dois membros em Belém um titular e um suplente, faltava
somente o membro do interior, prosseguiu solicitando esclarecimento quanto a nomeação
da diretora do campus de Tomé Açú, que foi feita sem eleições, baseada na medida
provisória nº 914, de 24 de dezembro de 2019, que estava sendo muito questionada, e
questionou também o fato da portaria não ter data de vigência, e perguntou qual era a
vigência da portaria, entendeu que precisavam resolver de imediato, mas queria
esclarecimento. Em seguida os discentes de Tomé-açú, que compareceram em grande
quantidade para protestar, se manifestaram sendo contrários a nomeação da direção de
Tomé-açú sem as eleições, e que a medida provisória não proibia, e acrescentaram que
em nenhum momento foram ouvidos e nem puderam escolher a direção e solicitaram
apoio dos conselheiros presente. Em seguida o Conselheiro Raimundo Thiago Lima dos
Santos valorizou o fato dos alunos e servidores estarem pedindo explicações, pois os
alunos precisavam participar das decisões. O Conselheiro Raimundo Thiago Lima dos
Santos prosseguiu com a fala e informou estar ciente do cenário nacional e governamental
atualmente, e estava vendo a autonomia das universidades sendo atacadas, acrescentou
que sabia que acreditava que a reitoria não havia tomado a decisão de forma autocrática,
pois precisavam dar continuidade às atividades do campus, parabenizou mais uma vez a
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participação dos alunos pela consciência e luta por seus direitos. Em seguida a
Conselheira Silvana Rossy de Brito parabenizou a equipe de alunos, professores e
técnicos administrativos da Tomé-açú e aproveitou a oportunidade para falar sobre a
existência dos fóruns de representação, e que um deles era o FORPLADI, das pró-reitorias
de planejamento, e nesse foro teve muitos colegas surpreendidos com a publicação da
medida provisória publicada, e que a mesma estava vigente, e explicou que só faria
sentido falar em pró-tempore se a eleição tivesse valendo, e no caso de nomeação, poderia
exonerar a qualquer momento, e acrescentou que havia expectativa que a MP caísse ou
fosse alterada. Em seguida o Conselheiro Antônio Afonso Granhen Tavares solicitou à
Prof.ª Ticiane Lima dos Santos, Diretora do Campus de Tomé-Açu, que se tivesse
compromisso coma democracia ela renunciaria e a gestão nomearia pró-tempore, e
posterior eleição. Em seguida a Prof.ª Ticiane Lima dos Santos, Diretora do Campus de
Tomé-Açu, explicou que o contexto político estava complexo e que sempre foi a favor da
democracia, e acrescentou que participou do processo de construção de Tome-açu e
estava contribuindo para a construção e desenvolvimento das atividades, e por isso não
fugia de trabalho e nem de concretizar objetivos, e que a falha não estava no ato do reitor,
mas sim na medida provisória, e informou que já havia solicitado as eleições para o cargo
e que entendia os alunos e sempre buscava diálogo. Em seguida o Conselheiro Anderson
dos Santos Vieira complementou a fala do Sr. Moacir Nazareno Ferreira de Miranda e
deixou claro que todas as três categorias emitiram nota de repúdio contra atitude de
nomeação da diretora de Tomé-açu baseada na medida provisória. Em seguida o
Conselheiro Luís Rennan Sampaio Oliveira explicou que não entendia o ato como
antidemocrático, que em Parauapebas tinha três coordenadorias que ninguém queria
assumir e iriam solicitar a nomeação das pessoas indicadas pelo colegiado através da
medida provisória. Em seguida o Presidente do CONSUN se pronunciou informando que
muitos conselheiros presentes conheciam o mesmo desde a época de estudante, e explicou
que quando foi diretor do ISARH solicitou que fosse feita a indicação do gerente entre os
servidores, que era a forma mais democrática, mas não houve eleição e sim uma indicação
que depois de acatada procedeu a nomeação da gerencia, acrescentou que antes de
assumir a reitoria não havia reunião com sindicatos, diretores de Campi e Institutos e
DCE e Centros Acadêmicos, para debater as ações e orçamento na Universidade,
informou que conversou com o Conselheiro Gabriel Jerônimo dos Passos Monteiro na
semana do calouro sobre o assunto, sobre as análises, implicâncias, e consequências da
medida provisória para as Universidades, informou também que o documento vedava o
processo eleitoral, e ainda por cima possuía outro entrave, de que não enviaram os nomes
dos membros para compor a comissão eleitoral, prosseguiu explicando que a medida
provisória tinha um item que não estava claro e se preocupava demais de não estarem
debatendo isso, pois a depender da interpretação vedava a participação de técnicos
administrativos aos cargos de gestão e que levou ao MEC e ANDIFES a situação,
acrescentou que a explicação da Conselheira Silvana Rossy de Brito foi correta com
relação ao termo pró-tempore e que na vigência da medida provisória não previa a eleição,
e também que o documento associava o cargo de diretor como cargo de confiança, como
eram os pró-reitores, que não tinha prazo de validade o mandato e poderia ser exonerado
a qualquer momento, informou que adotou da mesma forma no campus de Capanema,
para os coordenadores que a direção indicou os nomes, e iriam nomear em Parauapebas
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também, todos sem prazo, pois havia equivalência ao cargo de confiança, caso a MP
caducasse, procederiam com os processos eleitorais, iriam se submeter a eleição e após o
processo e escolha fariam nova eleição para novo mandato. Em seguida prosseguiu
explicando que tinha compromisso com a eficiência, mas que entendia o anseio dos
estudantes, e explicou que fez solicitação aos campi, porém o discente Diego,
representante do DCE do campus de Tomé-açú, deixou claro que não se recordava de ter
sido consultado com relação a situação e acreditava que os outros presentes também. Em
seguida o Presidente do CONSUN respondeu que consultou a direção do campus e acatou
aquele posicionamento nomeando a nova direção em consonância com a MP 914. Após
a discussão ficou esclarecido que o colegiado de Tomé-açú, a qualquer tempo, poderia
fazer reunião e encaminhar um posicionamento à reitoria. 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.

