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ATA DA 13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos vinte e oito dias de março de dois mil e 2 

dezoito, às treze horas e vinte e oito minutos, na sala da direção do IDR, no Campus da 3 

Liberdade, em Redenção-CE, mediante prévia convocação, sob a presidência do Diretor do 4 

Instituto, Professor Francisco Nildo da Silva. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: 5 

FRANCISCO NILDO DA SILVA, Diretor do IDR e Presidente da Mesa; LUCAS NUNES DA 6 

LUZ, Coordenador do Curso de Agronomia; SUSANA CHURKA BLUM, Representante dos 7 

Docentes Titular; HENDERSON CASTELO SOUSA; Representante dos Discentes Suplente; e 8 

LUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA, Representante dos Técnicos Titular. I – ABERTURA DOS 9 

TRABALHOS: O Presidente submeteu ao regime de votação a pauta da sessão. O Conselheiro 10 

Lucas questionou se a sua solicitação de inclusão do ponto: a) Resultado da eleição para 11 

representantes do Colegiado de Agronomia no CONSUNI seria discutida. O Presidente informou 12 

que a inclusão desse ponto não seria aceita, pois, de acordo com o regimento, deveria ter sido 13 

convocada uma eleição pelo Diretor da Unidade, como inclusive já aconteceu um processo 14 

eleitoral em 2016, regido por edital, para a escolha dos representantes docentes do IDR junto ao 15 

CONSUNI; o Presidente se comprometeu em encaminhar e-mail para os docentes solicitando 16 

manifestação de interessados para comporem uma comissão eleitoral que ficará responsável pelo 17 

processo. Após, discussões, os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a pauta da 13ª Sessão 18 

Extraordinária do Conselho do IDR. II – ORDEM DO DIA: 1º ponto: Aprovação da ata da 26ª 19 

sessão ordinária. Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator destacou que a ata da 26ª sessão 20 

ordinária foi encaminhada aos Conselheiros para apreciação com antecedência, juntamente com 21 

o convite desta sessão. Após discussões, o relator submeteu a ata para votação a qual foi 22 

aprovada por unanimidade. 2º ponto: Avaliação do Estágio Probatório. Relator: Francisco Nildo 23 

da Silva. O Relator informou que o Instituto recebeu o seguinte processo de avaliação do estágio 24 

probatório para apreciação no Conselho: a) Avaliação do Estágio Probatório da Professora Ana 25 

Carolina da Silva Pereira, que teve como parecer da Comissão de Avaliação Docente a aptidão 26 

da referida professora à permanência no cargo; o parecer foi aprovado por unanimidade. 3º 27 

ponto: Homologação da Comissão Julgadora da Seleção Professor Substituto no Setor de 28 

Estudo: Máquinas e Mecanização Agrícola. Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator O 29 

Relator colocou como sugestão para a banca da referida seleção os seguintes membros: a) 30 

Membros Titulares: Albanise Barbosa Marinho (IDR/UNILAB), Geocleber Gomes de Sousa 31 

(IDR/UNILAB) e Danilo Roberto Loureiro (DENA/UFC); b) Membros Suplentes: Ciro de 32 

Miranda Pinto (IDR/UNILAB) e Joaquim Torres Filho (IDR/UNILAB); e c) Secretária: Maria 33 

Gorete Flores Salles (IDR/UNILAB). O Presidente colocou para votação a referida comissão 34 

informada. Os membros foram aprovados por unanimidade. III – COMUNICAÇÕES DOS 35 

CONSELHEIROS: O Conselheiro Henderson informou que a data da SemAgri 2018 já está 36 

definida, será nos dias 22 a 24 de agosto; questionou como poderia formalizar essas datas junto 37 

ao calendário acadêmico da Unilab, já que esse estava divulgado. O Presidente solicitou que o 38 

Diretório Acadêmico formalizasse o pedido para o IDR, solicitando que a data da SemAgri fosse 39 

incluída no Calendário Acadêmico, após isso o Instituto encaminharia a solicitação à Prograd 40 



para a inclusão do evento no calendário. IV – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O 41 

Presidente informou que participou do Fórum Mundial da Água, de 18 a 23/03, em Brasília, 42 

sendo a primeira vez que esse evento ocorria na América do Sul, onde foi discutido 43 

principalmente a escassez da água, o direito à agua e a sua utilização como mercadoria; 44 

informou, também, que o próximo fórum ocorrerá em Senegal, na África; informou que na 45 

segunda-feira seguinte iria ocorrer uma reunião da categoria dos professores, convocada pelo 46 

sindicato, que discutiria a minuta de resolução que regulamenta a carga horária dos professores 47 

na Unilab, salientou que, mesmo quem não for filiado, é importante participar da discussão; 48 

informou, ainda, que detectou na ata da reunião do colegiado que o coordenador salientou que a 49 

coordenação do curso não foi ainda para o Campus das Auroras por conta do instituto; ressaltou 50 

que o instituto não coloca nenhum empecilho em relação à mudança de campus da coordenação 51 

e frisou que a direção só irá para Auroras quando forem disponibilizadas instalações adequadas; 52 

informou que foi questionado na reunião do colegiado que o atraso na seleção para os dois 53 

professores substitutos se deu pelo fato de não ter ocorrido reunião do conselho em janeiro; 54 

esclareceu que, de acordo com o novo estatuto, não é obrigatória a realização de reunião do 55 

conselho em janeiro e que a nomeação do Prof. Max para o cargo de Pró-Reitor só saiu em 56 

fevereiro, por isso não era possível realizar uma seleção antes do afastamento oficial; informou 57 

que o Conselho passará por reformulações para se adequar ao estatuto novo e serão realizadas 58 

eleições para a escolha dos representantes docentes, provavelmente os representantes dos 59 

técnicos e dos discentes continuam com o seu mandato, já que a quantidade não foi alterada. V – 60 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais a tratar, o Presidente agradeceu o 61 

comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às treze horas e quarenta e nove 62 

minutos. Para constar, eu, Luan de Oliveira Almeida, Assistente em Administração e 63 

Representante dos Técnico-administrativos do IDR, lavrei a presente ata que, depois de lida e 64 

aprovada, será assinada pelos presentes. 65 

 


