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ATA DA 14ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos dez dias de abril de dois mil e dezoito, 2 

às treze horas e trinta minutos, na sala da direção do IDR, no Campus da Liberdade, em 3 

Redenção-CE, mediante prévia convocação, sob a presidência do Diretor do Instituto, Professor 4 

Francisco Nildo da Silva. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: FRANCISCO NILDO 5 

DA SILVA, Diretor do IDR e Presidente da Mesa; SILAS PRIMOLA GOMES, Representante 6 

dos Docentes Suplente; JÚLIA AMANDA DE MELO RAULINO; Representante dos Discentes 7 

Titular; e LUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA, Representante dos Técnicos Titular. I – 8 

ABERTURA DOS TRABALHOS: O Presidente submeteu ao regime de votação a pauta da 9 

sessão. O Conselheiro Silas informou que a Conselheira Susana e ele solicitaram a inclusão de 10 

mais dois pontos por e-mail: um referente ao edital para professor substituto, visando substituir a 11 

Professora Aiala no período da sua licença maternidade, e o outro, referente à mudança da 12 

Coordenação para Auroras, que ele retirava da discussão. Após discussões, os conselheiros 13 

aprovaram, por unanimidade, a pauta da 14ª Sessão Extraordinária do Conselho do IDR e a 14 

inclusão do ponto solicitado pela Conselheira Susana. II – ORDEM DO DIA: 1º ponto: 15 

Aprovação da ata da 13ª sessão extraordinária. Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator 16 

destacou que a ata da 13ª sessão extraordinária foi encaminhada aos Conselheiros para 17 

apreciação com antecedência, juntamente com o convite desta sessão. Após discussões, o relator 18 

submeteu a ata para votação a qual foi aprovada por unanimidade. 2º ponto: Homologação da 19 

Comissão Julgadora da Seleção Professor Substituto no Setor de Estudo: Hidráulica, Irrigação 20 

e Drenagem e Manejo de Irrigação. Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator colocou como 21 

sugestão para a banca da referida seleção os seguintes membros: a) Membros Titulares: Virna 22 

Braga Marques (IDR/UNILAB), João Gutemberg Leite Moraes (IDR/UNILAB) e Rejane Felix 23 

Pereira (IEDS/UNILAB); b) Membros Suplentes: Ciro de Miranda Pinto (IDR/UNILAB) e Fred 24 

Denilson Barbosa da Silva (IDR/UNILAB); e c) Secretária: Maria Gorete Flores Salles 25 

(IDR/UNILAB). O Presidente colocou para votação a referida comissão informada. Os membros 26 

foram aprovados por unanimidade. 3º ponto: Edital para escolha dos representantes docentes do 27 

IDR no Consuni. Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator informou que foi enviado para os 28 

Conselheiros o edital que regerá a eleição para escolha dos representes docentes (titular e 29 

suplente) do IDR junto ao Consuni, em seguida abriu para as discussões. Não havendo 30 

considerações para a minuta apresentada, o Presidente colocou para votação. O edital 31 

apresentado foi aprovado por unanimidade. 4º ponto: Homologação do Resultado Final da 32 

Seleção para Professor Substituto - Setor de Estudo: Máquinas e Mecanização Agrícola. 33 

Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator informou aos conselheiros que, passado o prazo 34 

legal para recurso, o resultado da seleção para professor substituto deve ser homologado pelo 35 

Conselho. Dando prosseguimento, o Relator informou que, conforme o parecer da comissão 36 

julgadora, na seleção pública para professor substituto objeto do Edital Nº 09/2018, Setor de 37 

Estudo: Máquinas e Mecanização Agrícola, foi aprovada: em 1º (primeiro) lugar a candidata 38 

RAFAELA PAULA MELO, nº de inscrição 01 (um), com média geral 5,75 (cinco vírgula 39 

setenta e cinco). Foi indicada para contratação a candidata RAFAELA PAULA MELO. O 40 



Presidente colocou para votação o resultado da seleção e o nome indicado para contratação; o 41 

resultado e o nome indicado foram aprovados por unanimidade. 5º ponto: Edital para Seleção de 42 

Professor Substituto – Setor de Estudo: Diversidade Biológica. Relator: Francisco Nildo da 43 

Silva. O Relator informou que a Professora Aiala em breve entrará de licença maternidade e, 44 

para adiantar os trabalhos da seleção para o professor que a substituirá, os pontos do edital e o 45 

perfil exigido já seriam apreciados. O Relator destacou, ainda, que o documento com as 46 

informações foi repassado por e-mail e todos os conselheiros tiveram acesso, em seguida abriu 47 

para discussão. Não havendo considerações, o Presidente colocou para votação: 1) os dez pontos 48 

para a prova didática apresentados pela Professora Aiala; e 2) o perfil exigido para assumir o 49 

cargo, sendo esse doutorado na área de ciências agrárias ou biológicas. Os Conselheiros 50 

aprovaram por unanimidade os pontos e o perfil exigido apresentados. III – COMUNICAÇÕES 51 

DOS CONSELHEIROS: A Conselheira Júlia informou que nos dias 11 e 12 de abril ocorrerá a 52 

votação para a escolha do Gerente da Fazenda Piroás e destacou a importância da participação de 53 

todos. IV – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Presidente informou que participou, 54 

no período da manhã, de uma reunião do comitê de bacias e irá participar, na quinta-feira, de 55 

mais uma, desta vez em Jaguaribara, que tratará sobre a alocação da água que vem para 56 

Fortaleza, pois a recarga de água nos reservatórios não está sendo suficiente e, provavelmente, 57 

poderá haver racionamento na capital neste ano; destacou, também, a importância da 58 

participação de todos na votação para escolha do Gerente da Fazenda Piroás. V – 59 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais a tratar, o Presidente agradeceu o 60 

comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às treze horas e quarenta e três 61 

minutos. Para constar, eu, Luan de Oliveira Almeida, Assistente em Administração e 62 

Representante dos Técnico-administrativos do IDR, lavrei a presente ata que, depois de lida e 63 

aprovada, será assinada pelos presentes. 64 

 


