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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIREÇÃO DO IDR COM
DOCENTES, DISCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, realizada aos dezessete
dias de dezembro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta e seis minutos, na sala sete do
campus da Liberdade, em Redenção-CE, mediante prévia convocação, sob a presidência do
Diretor do IDR, Prof. Francisco Nildo da Silva, e com o comparecimento dos seguintes
membros: Aiala Vieira Amorim, Albanise Barbosa Marinho, Ana Carolina da Silva Pereira,
Andrezza Araújo de França, Ciro de Miranda Pinto, Daniela Queiroz Zuliani, Francisco Nildo
da Silva, Geocléber Gomes de Sousa, João Gutemberg Leite Moraes, Joceny de Deus
Pinheiro, Kelly Nascimento Leite, Maria Clarete Cardoso Ribeiro, Maria Gorete Flores
Salles, Maria Ivanilda de Aguiar, Max César de Araújo, Rafaella da Silva Nogueira, Silas
Primola Gomes e Virna Braga Marques (docentes); Erasto Gonçalves de Oliveira, Francisco
Raimundo Olegário de Sousa, Henrique Pinho de Oliveira, Lourenço Marreiros Castelo
Branco e Luan de Oliveira Almeida (técnico-administrativos lotados no IDR). I –
ABERTURA DOS TRABALHOS: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
iniciou a 2ª Reunião Extraordinária do IDR com docentes, discentes e técnico-administrativos
explicando que as sugestões desta reunião serviriam como um planejamento para dois mil e
dezesseis; e que a reunião seria dividida em dois momentos, sendo o primeiro um relato sobre
as atividades realizadas pelo Instituto, e no segundo seria aberto para inclusão de pontos de
pauta, discussões e críticas. II – ORDEM DO DIA: 1º momento: Relato das atividades
desenvolvidas pelo IDR entre junho e dezembro de 2015. Para encaminhamento, o Presidente
passou a palavra ao técnico Luan de Oliveira Almeida para que fossem apresentadas as
atividades realizadas. O técnico iniciou expondo algumas das atividades realizadas pela
Gestão do IDR, destacando: a) Criação da página do IDR no site da UNILAB, em parceria
com a Assessoria de Comunicação. Nesta página estão informações sobre o Instituto como
cursos, concursos, atas, portarias, processos eletivos, Intesol, Fazenda Piroás, notícias e
equipe; b) Conclusão dos concursos para professor efetivo de Agricultura e Sociedade e
Genética e Melhoramento de Plantas, e convocação dos docentes para assumirem o cargo; c)
Reabertura do edital do concurso para professor de Economia e Administração Agrícola.
Houve a inscrição de 11 candidatos e a banca está em processo de formação; e d)
Disponibilização de Diárias e Passagens, a partir do recurso destinado ao IDR para este fim,
visando a participação em eventos científicos ou atividades de campo, sendo doze docentes
beneficiados e vinte discentes beneficiados. Em seguida, foi apresentado aos presentes os
eventos organizados pelos Professores do IDR, em parceria com o Diretório Acadêmico de
Agronomia, no período de junho a dezembro de dois mil e quinze, sendo eles: a) Curso
“Projetos e Manejo de Irrigação com Deficit”, organizado pela Professora Kelly Nascimento
Leite; b) Curso “Práticas de Zootecnia de Ruminantes”, organizado pela Professora Andrezza
Araújo de França; c) Curso “Recomendação de Adubação e Calagem”, organizado pela
Professora Susana Churka Blum; d) Palestra sobre Políticas Públicas para a Agricultura
Familiar, organizado pelo Professor Joaquim Torres Filho; e) I Semana da Ciência Animal,
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organizado pela Professora Maria Gorete Flores Salles; f) Ciclo de Palestras de Agricultura
Irrigada e Crédito Rural, organizado pelo Professor Geocleber Gomes de Sousa; g) Semana de
Valorização do Agrônomo, organizado pelo Professor Luís Gustavo Chaves da Silva; h)
Estande do IDR na II Semana Universitária, organizado pelos Professores, Alunos e Técnicos
do IDR; i) Seminário Internacional, organizado pela INTESOL na pessoa da Professora
Clébia Mardônia Freitas Silva; e j) Confraternização e Homenagem ao Prof. Rodrigo,
organizada pelos Professores e Técnicos. A Professora Andrezza Araújo de França sugeriu
que quando ocorresse a Semana da Agricultura estas atividades fossem concentradas neste
evento, visando uma maior interação do grupo, pois os cursos ficaram muito particulares;
ressaltou, ainda, a importância de se pensar na organização de futuras edições da Semana da
Agricultura. A Professora Virna Braga Marques sugeriu que fosse pensado no Colegiado de
Agronomia um tema para ser trabalhado na retomada da Semana da Agricultura. A Professora
Kelly do Nascimento Leite sugeriu que os alunos participassem da organização da Semana da
Agricultura. Dando prosseguimento, o técnico Luan de Oliveira Almeida apresentou fotos de
alguns laboratórios didáticos do IDR e os equipamentos que já estão presentes nestes. O
técnico Henrique Pinho de Oliveira explicou que há poucos equipamentos nos laboratórios e
os que tinham foram distribuídos pelos laboratórios do ICEN, tendo uma vista uma
necessidade mais imediata que a do IDR. Henrique Pinho Oliveira também esclareceu que,
quando os termos de referência foram elaborados para a compra de equipamentos, os
materiais seriam de utilização conjunta entre os Institutos da UNILAB, porém no momento da
liberação pelo Almoxarifado para a utilização nos laboratórios, este setor só liberava se fosse
o material completo, quando o ICEN realizou a solicitação de material, esta ocorreu por
completo, não permitindo a divisão. À medida que os outros Institutos foram necessitando dos
equipamentos, a solicitação foi sendo realizada ao ICEN, porém a maioria do material foi
absorvida pelos laboratórios que já estão funcionando nesse instituto e não ficou muito para
os outros. Foi salientado pelo técnico Henrique que está sob a responsabilidade do IDR dez
laboratórios e que os do Campus das Auroras têm uma estrutura física um pouco mais
elaborada do que os da Unidade Acadêmica de Palmares, estando disponíveis bancadas,
cadeiras e algumas vidrarias, já os laboratórios de Palmares estão com um problema nas
bancadas, pois tinha sido acordado com os arquitetos a utilização de bancadas móveis ou
adaptadas, porém a compra destas não foi realizada; foi ressaltado que, no momento, a
UNILAB não possuía mais móveis e equipamentos que pudessem ser solicitados. O professor
Silas Primola Gomes solicitou informações sobre o laboratório de Bioquímica e
Bromatologia. O técnico Henrique ressaltou que segundo o planejamento da PROPLAN estes
laboratórios seriam integrados. O Professor Silas destacou que eles não são integrados. A
Professora Albanise Barbosa Marinho informou que na relação dos laboratórios do Curso de
Agronomia eles não são juntos e que se a PROPLAN os uniu foi sem consulta ao IDR. O
técnico Henrique salientou que já foi solicitado à PROPLAN a colocação deste laboratório à
parte do de Bioquímica, salientou também que há problema de espaço na UNILAB e que
algumas salas que seriam dedicadas aos laboratórios estão sendo utilizadas por setores
administrativos. O Professor Max César de Araújo fez dois questionamentos: a) se os dez
laboratórios supriam as exigências do curso de Agronomia e as do MEC; e b) qual o critério
que foi utilizado para a entrega das chaves dos laboratórios para os Professores. O técnico
Henrique ressaltou que o IDR possui dez laboratórios sob sua administração, mas que há
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outros laboratórios sob a responsabilidade de outros Institutos que o Curso de Agronomia
pode utilizar. O Presidente destacou que a UNILAB não possui nenhum documento
oficializando o repasse dos laboratórios para os Professores, porém foi aprovado no Conselho
do IDR: a) que o critério adotado para o repasse dos laboratórios aos professores responsáveis
foi as disciplinas ministradas pelos docentes; b) que os professores estariam com a
responsabilidade dos laboratórios em caráter provisório até que a Comissão dos Laboratórios
do Colegiado de Agronomia sugerisse as normas gerais de utilização; e c) que os professores
responsáveis, em caráter temporário, no momento da entrega das chaves, iriam assinar um
termo de responsabilidade. Foi ressaltado, também pelo Presidente, que houve a tentativa de
equipar os laboratórios com o mínimo possível, que seria ar condicionado, bancadas, quadro
branco e cadeiras, para, posteriormente repassar os laboratórios aos professores, porém a
UNILAB não possui esses equipamentos em seu almoxarifado. Outra busca também foi pelas
chaves, pois nem isso o IDR possuía, e que, atualmente, já estão no Instituto. A Professora
Maria Clarete Cardoso Ribeiro fez duas indagações: a) questionou o porquê do ICEN ter
muitos equipamentos em seu laboratório por ter se manifestado primeiro e o IDR estar com
tão pouco sendo que tem muitos professores do Instituto que chegaram logo no início da
UNILAB; e b) questionou também sobre o porquê de tanto trabalho já realizado, vários
relatórios e levantamentos sobre as necessidades dos laboratórios e nada ter sido feito. A
Professora destacou que no dia quinze de fevereiro necessitará ministrar aulas semanais no
laboratório de sementes e que precisa, no mínimo, de uma B.O.D., uma estufa e um
laboratório funcionando para mostrar um teste de germinação padrão aos alunos, e do jeito
que ele se encontra não há a mínima condição da aula ser realizada. O técnico Henrique
ressaltou que este é o momento de reunir esforços para retomar a elaboração dos termos de
referência para as próximas licitações da UNILAB, e que os professores irão contribuir muito
com as peculiaridades de cada laboratório. Após intervalo, o Presidente retomou a reunião
falando sobre as novas propostas de curso para o IDR; destacou que os cursos de graduação
que estão sendo discutidos para criação foram demandas da gestão do Professor Rodrigo e foi
dado apenas continuidade com a publicação de portarias prorrogando o prazo para conclusão
dos trabalhos e inserção de novos membros nas comissões, sendo os seguintes cursos:
Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Engenharia Agrícola e o Programa de PósGraduação em Agroecologia. Foi destacado que estas comissões irão elaborar os documentos
iniciais, como a minuta do PPC destes cursos, e que, posteriormente, serão levados para
apreciação e contribuições do Colegiado, seguindo para aprovação no Conselho do IDR e em
seguida CONSUNI. O Professor Max César de Araújo questionou sobre em que nível foi
realizada a discussão para a criação do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia. O
Presidente informou que este tema faz parte da proposta do Instituto e que já estava presente
no planejamento da gestão do Professor Rodrigo. A Professora Albanise Barbosa Marinho
salientou que já tinha proposto a criação de um Programa de Pós-Graduação em Produção
Vegetal e que este abrangia o maior número de docentes do IDR, inclusive os da produção
animal; foi lamentado pela Professora Albanise que este trabalho não foi dado continuidade.
O Presidente ressaltou que a sugestão da Professora Albanise poderia ser retomada a qualquer
momento e que cabe ao Colegiado decidir qual curso terá encaminhamento para o Conselho
do IDR visando a aprovação. A Professora Ana Carolina da Silva Pereira se apresentou como
membro da Comissão da proposta de elaboração do Programa de Pós-Graduação em
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Agroecologia e destacou que foi convidada pelo Professor Francisco Nildo, juntamente com
outros professores da área, para que fosse realizada a primeira proposta para a criação deste
programa e salientou que a comissão tem como objetivo elaborar o documento e levar ao
Colegiado para apreciação da proposta e abrir para sugestões, ficando a critério do grupo levar
à diante ou não; a Professora Ana salientou que a Comissão está aberta para outros membros e
que se alguém desejasse participar poderia se manifestar. Dando prosseguimento, o Presidente
informou que houve um trabalho para a elaboração da minuta de institucionalização da
INTESOL, tendo à frente a Professora Clébia Mardônia, visando normatizar a Incubadora e
vinculá-la ao IDR como subunidade; a minuta foi aprovada no Conselho do Instituto e
encaminhada para aprovação do CONSUNI. Em relação à Fazenda Piroás, foi informado pelo
Presidente que foram criadas equipes de trabalho divididas em ensino, pesquisa e extensão
visando organizar as demandas para os técnicos; foram providenciadas duas placas de
identificação para à Fazenda; foram criadas normas para a entrega das flores e a utilização do
carro institucional destinado às atividades da Fazenda; e a instalação de internet nas
dependências da Fazenda, que teve grande contribuição do Professor Max para a
concretização deste serviço. O Presidente destacou que a criação de um laboratório de
informática e a ampliação do sinal wifi na Fazenda são demandas que constarão no
planejamento de atividades para dois mil e dezesseis. 2º momento: Abertura para pontos de
pauta e discussões. O Presidente retomou a reunião e abriu o espaço para inscrições. O
Professor Max César de Araújo ressaltou que na última reunião do Colegiado informou aos
presentes que no final do mês de outubro foi baixada uma portaria do Instituto que o
dispensava da Coordenação da Fazenda e a partir disto a Direção do Instituto começou a fazer
reuniões com a equipe dos técnicos e tomando outros dimensionamentos; afirmou que, em
conversa com o Reitor, foi informado que este não iria assinar a portaria de dispensa, uma vez
que, como é um cargo que tem uma função gratificada, a portaria de dispensa deveria sair da
Reitoria e não do Instituto; ressaltou que como a Direção do Instituto não tinha se posicionado
ele iria se posicionar e afirmou que era o atual Coordenador da Fazenda, tendo em vista que
tinha uma portaria da reitoria o nomeando. O Professor Max também destacou que tinha o
crédito sobre a instalação da internet, poço e contratos do pessoal de campo, pois ficou à
frente destas demandas. O Presidente esclareceu que repetiu o mesmo procedimento de
nomeação adotado pelo Professor Rodrigo quando nomeou o Professor Max para
Coordenador da Fazenda, a Direção emitiu uma portaria e, posteriormente, teve a nomeação
do reitor, através de portaria também; destacou que este era um procedimento simples e que o
próprio Professor Max já havia comunicado que tinha saído da coordenação da Fazenda;
ressaltou, ainda, que a portaria emitida pelo Professor Rodrigo nomeando o Professor Max
para Coordenação da Fazenda foi do ano de dois mil e doze e a da Reitoria só saiu em dois
mil e quatorze. O Presidente relatou que se reuniu com o Reitor, Prof. Tomaz Santos,
tentando resolver a situação, na primeira reunião o Magnífico salientou que o Presidente não
poderia realizar a nomeação, tendo em vista que se tratava de uma função gratificada, porém,
foi explicado pelo Presidente que a Direção do Instituto, juntamente com o Conselho, poderia
indicar este cargo, o Reitor pediu o prazo de uma semana para assinar a portaria. O Presidente
relatou que no segundo encontro com o Reitor foi informado por este que iria assinar a
nomeação com a condição de que fosse enviada a ata da reunião do Conselho do IDR na qual
foi aprovado o nome do Professor Ciro para a nomeação de Coordenador da Fazenda; o
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Presidente demonstrou sua indignação com esta atitude do Magnífico, justificando que achava
um absurdo a Reitoria interferir em procedimentos administrativos de uma gestão que foi
eleita por votação direta pela comunidade acadêmica. O Presidente salientou que as atas
solicitadas foram enviadas para a Reitora, além de um memorando solicitando
esclarecimentos sobre a morosidade no processo de nomeação do Professor Ciro, porém, até o
momento, não houve respostas deste setor. A Professora Daniela Queiroz Zuliani esclareceu
que as demandas solicitadas como inclusão de ponto de pauta pelo e-mail e documento
assinado pelos professores não eram uma solicitação pessoal, mas sim do grupo de docentes,
visto que após a última reunião do Colegiado não havia perspectiva de um encontro com a
Direção para tratar das pendências que necessitavam de esclarecimentos. A Professora
Daniela questionou a atitude da Direção de convocar um fórum em nome do IDR sendo que
os professores não foram consultados antes da divulgação do evento, salientando que o
Diretor representava a Direção do IDR e não o Instituto como um todo; questionou também a
liberação do técnico de laboratório sem a programação de convocação do próximo candidato
aprovado. O Presidente afirmou que entendia as críticas da Professora Daniela e ressaltou que
todas as decisões tomadas foram baseadas no Conselho do IDR e que a liberação do técnico
Leonardo para a UFC foi passada inclusive pelo Colegiado do Curso de Agronomia e teve
aprovação deste grupo. A Professora Daniela destacou que na última reunião do Colegiado foi
falado sobre as vagas de concurso para professores do Curso de Agronomia; levantou que o
Professor Rodrigo afirmou que a vaga do Professor Ribamar era de um professor efetivo. O
Presidente ressaltou que esta informação não procede e que o que o Curso de Agronomia já
possui as suas vinte e oito vagas para professor efetivo bem definidas. A Professora Joceny de
Deus Pinheiro questionou este desencontro de informações e que os fatos precisavam ser
esclarecidos, pois as ideias desencontradas entre Coordenação e Direção causavam um malestar; ressaltou que precisa ser tomada uma atitude sobre a carência no Curso de Agronomia,
pois na oferta do trimestre 2015.2 iria ter a ausência dos Professores Ribamar e Rodrigo. O
Presidente destacou que as demandas de professores devem surgir do Colegiado do Curso
para que a Direção possa tomar providências e que até o momento não tinha recebido nenhum
documento oficial sobre esta carência. A Professora Maria Clarete Cardoso Ribeiro afirmou
que a Direção estava muito tranquila em relação a vagas para concurso de professor e
questionou o Presidente sobre as providências que estão sendo tomadas para suprir a carência
no Curso de Agronomia. O Presidente salientou que está tomando providências, mas que
depende da demanda repassada oficialmente para promover concursos e seleções, e que, se
necessário for, fará uma reunião extraordinária do Conselho para decidir este assunto. A
Professora Clarete retomou a palavra salientando que esta atitude era insuficiente e que
precisava decidir, urgentemente, novas vagas para professor, independentemente de ser para
efetivo, visitante ou substituto; solicitou que a questão do material para utilização do
laboratório fosse organizada para que os professores pudessem realizar as solicitações dos
itens que fossem utilizar em suas aulas. A Professora Daniela levantou a questão de se
aprovar um calendário de reuniões dos Professores com a Direção do IDR, tendo em vista
pautas como cursos novos, laboratórios e outros assuntos inerentes ao Instituto. O Presidente
ressaltou que não há necessidade de definir um calendário de reuniões dos Professores com a
Direção do IDR, visto que já há as reuniões do Conselho com representantes de todas as
categorias e que assuntos pontuais podem ser tratados com as equipes de trabalho dos
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laboratórios e da Fazenda. O Presidente afirmou que a Direção do IDR está aberta para
críticas e sugestões, que está trabalhando para sanar os problemas do Instituto e reafirmou a
importância do trabalho com profissionalismo e impessoalidade na instituição. III –
ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais a tratar, o Presidente agradeceu o
comparecimento dos membros e declarou encerrada a reunião às dezessete horas cinquenta e
três minutos. Para constar, eu, Luan de Oliveira Almeida, Assistente em Administração do
IDR, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

