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ATA DA 15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos vinte e quatro dias de abril de dois mil 2 

e dezoito, às treze horas e quarenta 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; SILAS PRIMOLA GOMES, Representante dos 7 

Docentes Suplente; 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 o Conselheiro Lucas solicitou a inclusão de mais dois 10 

pontos por e-mail: um referente à oferta de disciplinas 2018.1 do Curso de Agronomia, e o outro 11 

referente à manifestação do colegiado acerca das vagas de professor visitante. O Presidente 12 

informou que o Conselheiro Lucas não obedeceu ao processo de inclusão de pontos na pauta, 13 

que seria enviar com antecedência as solicitações de inclusão, antes do convite da sessão ser 14 

encaminhado. O Conselheiro Lucas informou que enviou a solicitação de inclusão dos pontos 15 

um dia antes da reunião. O Conselheiro Silas questionou onde está essa norma de que tem que 16 

enviar os pontos antes do convite da reunião. O Presidente informou que o Consuni adota essas 17 

normas e que só é possível incluir de forma urgente dependendo do caso e que fica a prerrogativa 18 

do diretor inserir ou não pontos extras. O Conselheiro Silas destacou que são pontos importantes 19 

para o Curso de Agronomia e que não precisa ter uma burocracia demasiada em relação às 20 

inclusões de pontos na pauta. O Conselheiro Lucas destacou a importância de discutir os pontos 21 

solicitados, frisando que eles já foram discutidos na reunião do Colegiado de Agronomia 22 

ocorrida no último dia dezenove; que os Conselheiros estão sempre disponíveis para participar 23 

das reuniões, inclusive as extraordinárias, mas que a recíproca não é a mesma por parte da 24 

direção. Após discussões, o Conselheiro Lucas solicitou que ficasse registrado que a presidência 25 

do Conselho do IDR rejeitou a solicitação de inclusão dos pontos. O Presidente destacou que não 26 

acatou a inclusão por não concordar com a justificativa apresentada. A pauta a ser discutida na 27 

15ª Sessão Extraordinária do Conselho do IDR permaneceu a que foi enviada pelo convite com 28 

os pontos que seguem. II – ORDEM DO DIA: 1º ponto: Avaliação do Estágio Probatório. 29 

Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator informou que o Instituto recebeu o seguinte 30 

processo de avaliação do estágio probatório para apreciação no Conselho: a) Avaliação do 31 

Estágio Probatório da Professora Virna Braga Marques, que teve como parecer da Comissão de 32 

Avaliação Docente a aptidão da referida professora à permanência no cargo; o parecer foi 33 

aprovado por unanimidade. 2º ponto: Homologação do Resultado Final da Eleição para Gerente 34 

da Fazenda Experimental Piorás - biênio 2018-2020. Relator: Francisco Nildo da Silva. O 35 

Relator informou que houve a eleição, no âmbito do instituto, para a escolha do Gerente da 36 

Fazenda Experimental Piroás, Edital IDR Nº 01/2018, com a participação dos docentes, 37 

discentes e técnicos; informou, ainda, que esse momento da homologação do resultado final 38 

encerrava o processo e que, após isso, o gerente eleito seria nomeado para exercer o cargo por 39 

um período de dois anos. Dando prosseguimento, o Relator informou aos conselheiros que, 40 



passado o prazo legal para recurso e conforme o resultado final apresentado pela comissão 41 

eleitoral, o candidato eleito foi o servidor LOURENÇO MARREIROS CASTELO BRANCO. 42 

Não havendo discussões, o Presidente colocou para votação o resultado final da referida eleição; 43 

o resultado foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. 3º ponto: Homologação do 44 

Resultado Final da Eleição para Escolha dos Representantes dos Docentes do IDR no Conselho 45 

Universitário da Unilab (Consuni). Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator informou que 46 

houve a eleição, no âmbito da comunidade dos professores do instituto, para a escolha dos 47 

Representantes dos Docentes do IDR no Consuni, objeto do Edital IDR Nº 02/2018. Dando 48 

prosseguimento, o Relator informou aos conselheiros que, passado o prazo legal para recurso e 49 

conforme o resultado final apresentado pela comissão eleitoral, os candidatos eleitos foram os 50 

professores ANTONIO MARCELO CAVALCANTI NOVAES (Titular) e SILAS PRIMOLA 51 

GOMES (Suplente). Não havendo discussões, o Presidente colocou para votação o resultado 52 

final da referida eleição; o resultado foi aprovado por maioria dos Conselheiros, houve uma 53 

abstenção. 4º ponto: Homologação do Resultado Final da Seleção para Professor Substituto - 54 

Setor de Estudo: Hidráulica, Irrigação e Drenagem e Manejo de Irrigação. Relator: Francisco 55 

Nildo da Silva. O Relator informou aos conselheiros que, passado o prazo legal para recurso, o 56 

resultado da seleção para professor substituto deve ser homologado pelo Conselho. Dando 57 

prosseguimento, o Relator informou que, conforme o parecer da comissão julgadora, na seleção 58 

pública para professor substituto objeto do Edital Nº 09/2018, Setor de Estudo: Hidráulica, 59 

Irrigação e Drenagem e Manejo de Irrigação, foram aprovados: em 1º (primeiro) lugar a 60 

candidata FRANCISCA ROBEVANIA MEDEIROS BORGES, nº de inscrição 01 (um), com 61 

média geral 6,05 (seis vírgula zero cinco); e em 2º (segundo) lugar o candidato JOÃO 62 

VALDENOR PEREIRA FILHO, nº de inscrição 02 (dois), com média geral 5,90 (cinco vírgula 63 

noventa). Foi indicada para contratação a candidata FRANCISCA ROBEVANIA MEDEIROS 64 

BORGES. O Presidente colocou para votação o resultado da seleção e o nome indicado para 65 

contratação; o resultado e o nome indicado foram aprovados por unanimidade. 5º ponto: Eleição 66 

dos Representantes dos Docentes no Conselho do IDR, conforme novo estatuto e regimento: 67 

discussão sobre a Comissão Eleitoral. Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator informou 68 

que gostaria de realizar uma consulta ao conselho referente a esse ponto; sugeriu que, para 69 

iniciar os trâmites para a escolha dos representantes dos docentes no Conselho do IDR, fosse 70 

realizado o mesmo trâmite para a eleição dos representantes no Consuni: o envio de um e-mail 71 

para todos os professores solicitando manifestação de três docentes para comporem a comissão 72 

eleitoral e, em seguida, essa comissão elaboraria o edital e ficaria responsável por todo o 73 

processo eleitoral. Após discussões, os conselheiros aprovaram por unanimidade o procedimento 74 

para iniciar a eleição para escolha dos representantes dos docentes no Conselho do IDR. III – 75 

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Presidente informou que haverá um evento de 76 

extrema importância para o IDR em São Francisco do Conde/BA sobre Segurança Alimentar e 77 

Nutricional e que recebeu um convite para participar, em seguida solicitou diárias e passagens à 78 

Reitoria que de imediato aprovou a solicitação, entretanto, mesmo já aprovada, a Reitoria a 79 

indeferiu posteriormente; o Presidente destacou que não concorda com a justificativa do 80 

indeferimento da solicitação. O Presidente solicitou esclarecimentos ao Coordenador de 81 

Agronomia sobre a convocação das reuniões do Colegiado não está chegando a todos os 82 

professores e salientou que isso poderia impactar na legalidade dessas reuniões, já que há 83 

exclusão de professores no convite enviado por e-mail. O Conselheiro Lucas justificou que 84 

possui uma lista de e-mails já pronta com os contatos dos professores e quando vai enviar uma 85 



convocação de reunião utiliza essa lista; salientou que pode ter ocorrido um erro e que vai 86 

verificar essa lista de e-mails que utiliza para enviar os convites. IV – ENCERRAMENTO DA 87 

SESSÃO: Nada mais a tratar, o Presidente agradeceu o comparecimento dos membros e 88 

declarou encerrada a sessão às catorze horas e quatro minutos. Para constar, eu, Luan de Oliveira 89 

Almeida, Assistente em Administração e Representante dos Técnico-administrativos do IDR, 90 

lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. 91 

 


