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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIREÇÃO DO IDR COM 1 

DOCENTES, DISCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS, realizada aos vinte e 2 

sete dias de julho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e dezesseis minutos, no Auditório 3 

I do Campus das Auroras, em Redenção-CE, mediante prévia convocação, sob a presidência 4 

do Diretor do IDR, Prof. Francisco Nildo da Silva, e com o comparecimento dos seguintes 5 

membros: Clébia Mardônia Freitas Silva, Eveline Pinheiro de Aquino e Fernanda Schneider 6 

(docentes); Erasto Gonçalves de Oliveira, Fernanda Nascimento Rodrigues, Francisco 7 

Raimundo Olegário de Sousa, João de Jesus Mendes de Vasconcelos e Lourenço Marreiros 8 

Castelo Branco (técnico-administrativos lotados no IDR); e Mariane de Sousa Pasta, Naiane 9 

de Oliveira dos Santos, Claudia Miranda dos Santos, Andreza de Melo Mendonça, Max 10 

Ferreira dos Santos, Antonio Ricardo Maria da Cruz, Valdir Damasceno Alencar Júnior, 11 

Edvaldo Renner da Costa Cardoso, Rosemery Alesandra Firmino dos Santos, Erica Monik 12 

Silva Roque, Francisca Joseli Freitas de Sousa, Alex Antonio Silva de Melo, José Paulo de 13 

Sousa Filho, Luciana de Sousa Lima, Maria Augusta Silva, Lidomar Silva Barbosa, Jorge 14 

Ximenes Vital, Nicolau Matos da Costa, Eronízio Teixeira,  Venancio Ataide, Febriana 15 

Correia Ximenes de Carvalho, Jaime Isais Freitas, Roger Mário Indi, Estefanus Pereira, 16 

Rosaliny de Castro Lourencio, Davi Moreira Matos, Aldair Baió, Antonio Ricardo Souza 17 

Júnior, Jorge Cá, Edileuda de Castro da Silva, Lailla Sabrina Queiróz Nazareno, Anita 18 

Juviana, Francisca Josilene Barbosa Carneiro, Teresinha Soares Correia, Sanhá João Correia, 19 

Stallone da Costa Soares, Noémio Luís Fernandes e Manuel Geremias (discentes). I – 20 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 21 

iniciou a 5ª Reunião Extraordinária do IDR com docentes, discentes e técnico-22 

administrativos; em seguida, informou que a reunião teria como objetivo fazer um relato 23 

sobre a visita à Fazenda em Barreira realizada no dia 06/07/2017 e encaminhamentos. Dando 24 

continuidade, o Presidente deu abertura aos trabalhos.  II – ORDEM DO DIA: Pauta única: 25 

Relato sobre a visita à Fazenda em Barreira no dia 06/07/2017 e encaminhamentos. Relator: 26 

Francisco Nildo da Silva. O Relator informou que no dia 06/07/2017 foi realizada uma visita 27 

à Fazenda em Barreira que seria cedida à Unilab pelo Governo do Estado do Ceará; destacou 28 

que a fazenda possui aproximadamente cento e dez hectares, fácil acesso, proximidade com o 29 

centro da cidade de Barreira, há instalações, equipamentos, laboratórios e relevo plano; 30 

ressaltou que seria interessante cada segmento compartilhar um pouco do que presenciou 31 

nesse espaço. Os Discentes Edvaldo e Max falaram um pouco sobre as características do solo 32 

da região. O Técnico Raimundo falou que a área da fazenda em Barreira é boa e que possui 33 

uma área de plantio extensa, com grande potencial a ser explorado; destacou, ainda, que a 34 

estrutura predial precisa de manutenção. O Técnico Erasto falou que a infraestrutura precisa 35 

de manutenção e que em relação aos recursos hídricos, há um açude que está cheio. A 36 

Professora Clébia falou que a Unilab, por meio da INTESOL, está elaborando um projeto, em 37 

parceria com outras instituições, para explorar a cajucultura na perspectiva da agricultura 38 

familiar e que gostou do que foi falado sobre o solo da Fazenda em Barreira pois vai de 39 



 

 

encontro a esse projeto; destacou que esse projeto pode contribuir com a infraestrutura do 40 

espaço em Barreira e diminuir o sucateamento de alguns ambientes. A Professora Fernanda 41 

destacou que visitou a Fazenda em Barreira, que conhece a Piroás e que as duas áreas, apesar 42 

de ecossistemas diferentes, complementam-se, destacando que acha importante os alunos 43 

vivenciarem esses dois ambientes; ressaltou que em Barreira tem a questão da água salgada 44 

que pode ser um limitante e que precisa ser dessalinizada, porém, reconheceu um potencial 45 

para trabalho muito grande no espaço, inclusive com a possibilidade de abrigar os novos 46 

cursos que poderão ser abertos no IDR. A Professora Clébia solicitou que o Diretor do IDR 47 

pedisse imediatamente o inventário dos bens existentes na Fazenda em Barreira à Direção do 48 

CVT para que se tivesse uma ideia do que estava recebendo; solicitou, também, que fosse 49 

requerido que não se retirasse nada do lugar, pois já tinha recebido informações que alguns 50 

bens estavam sendo retirados e que inclusive um trator já não estava mais lá. O discente 51 

Eronízio ressaltou que a Fazenda em Barreira apresenta aptidões para o plantio de várias 52 

culturas como o coqueiro, cajueiro, macaxeira, batata-doce, e que, apesar de algumas 53 

dificuldades, há a possibilidade de desenvolver diversos plantios. O Relator informou que 54 

realizou uma visita novamente com alguns alunos e constatou que realmente alguns 55 

equipamentos e o trator que existia na Fazenda em Barreira foram transferidos para a UECE 56 

de Guaiúba; destacou que encontrou o Reitor, comentou sobre as transferências e este 57 

apresentou desconhecimento sobre tal fato, mas que se comprometeu entrar em contato com o 58 

Inácio Arruda, Secretário responsável pela cessão da fazenda, para buscar explicações. Dando 59 

continuidade, o Relator informou que o Reitor demonstrou interesse na aprovação do PPC do 60 

Curso de Engenharia Florestal e na possível abertura deste na Unilab, inclusive utilizando a 61 

área da Fazenda em Barreira para as práticas. O Relator passou a palavra aos presentes. O 62 

Discente Valdir perguntou se os equipamentos que foram transferidos para a UECE são de 63 

forma definitiva ou se há a possibilidade de reintegrar para a Barreira. O Relator, respondendo 64 

ao Discente Valdir, ressaltou que infelizmente não há como ter essa resposta no momento, 65 

pois os bens são do Governo do Estado e eles têm essa autonomia para realizar a 66 

transferência, além do fato de que o termo de cessão ainda não tinha sido assinado. A 67 

Professora Clébia ressaltou, mais uma vez, sobre a importância de ter conhecimento sobre o 68 

inventário atual da Fazenda em Barreira e mostrou preocupação sobre uma possível 69 

transferência do maquinário da mini-indústria de beneficiamento que existe por lá, pois ela já 70 

tinha uma autorização de utilização para a execução de projetos; solicitou, ainda, que o IDR 71 

reforçasse o pedido para que os bens permanecessem onde estão. O Discente Sanhá destacou 72 

a dificuldade de se ter as práticas das disciplinas de Máquinas e Mecanização Agrícola, pois a 73 

Unilab não possui equipamentos para que isso se realize, prejudicando a formação dos alunos, 74 

e que ficou muito triste quando não encontrou o trator em Barreira na segunda visita. Em 75 

seguida, o Relator propôs como encaminhamento que o Instituto como um todo pudesse 76 

contribuir com o planejamento da Fazenda em Barreira e que, inclusive, o Reitor deixou bem 77 

claro que essa fazenda será da Unilab, e não apenas do IDR, inclusive o IEDS utilizará 78 

também a área. A Professora Clébia destacou que a Fazenda em Barreira precisa ter um setor 79 

gestor, independente de quem for utilizar, mas que uma gestão do espaço seja estabelecida e 80 

que inclusive, em sua opinião, a gestão deveria ficar com o IDR, mas que tinha clareza que a 81 

fazenda seria da universidade e que qualquer professor, independente do instituto, poderia 82 

utilizá-la. O Relator ressaltou que tem interesse nessa gestão da Fazenda, inclusive pensando 83 



 

 

no Curso de Agronomia e nos próximos cursos do Instituto, mas que essa decisão dependerá 84 

do Consuni. O Discente Valdir concordou com a Professora Clébia para que a gestão da 85 

Fazenda em Barreira ficasse no IDR, evitando, dessa forma, burocracia na utilização, pois o 86 

curso que mais utilizará será a Agronomia. III – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada 87 

mais a tratar, o Presidente agradeceu o comparecimento dos membros e declarou encerrada a 88 

reunião às quinze horas e dois minutos. Para constar, eu, Paloma Silva de Souza, Assistente 89 

de Apoio à Gestão, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 90 

presentes. 91 


