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ATA DA 17ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos doze dias de julho de dois mil e 2 

dezoito, às treze horas e treze 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, Francisco 4 

Nildo da Silva, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Susana Churka Blum 5 

(Representante Docente); Júlia Amanda de Melo Raulino (Representante Discente); e Luan de 6 

Oliveira Almeida (Representante dos Técnicos). Conselheiros ausentes: Lucas Nunes da Luz 7 

(Coordenador do Curso de Agronomia); e Lourenço Marreiros Castelo Branco (Gerente da 8 

Fazenda Experimental Piroás). I – ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum 9 

regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. II – 10 

APROVAÇÃO DE ATA: O Senhor Presidente informou que a ata da 27ª sessão ordinária foi 11 

enviada aos Conselheiros, juntamente com o convite dessa sessão. Não havendo manifestações, 12 

com a anuência do Plenário, o Senhor Presidente colocou a ata em votação, a qual foi por 13 

unanimidade. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A Conselheira Júlia Amanda 14 

de Melo Raulino informou que a Semana da Agricultura 2018 realizar-se-á nos dias 22 a 24 de 15 

agosto. A Conselheira Susana Churka Blum perguntou se o evento estava presente no calendário 16 

acadêmico. O Senhor Presidente destacou que foi encaminhado um memorando em abril para a 17 

Pró-reitoria de Graduação solicitando a inclusão, mas até o momento não obtiveram retorno. A 18 

Conselheira Júlia destacou que os representantes discentes no Colegiado de Agronomia vão 19 

solicitar a aprovação da suspensão das aulas no período da Semagri, já que o evento não foi 20 

incluído no calendário. IV – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Senhor Presidente 21 

informou que foi aprovada no Consuni a nova composição do Conselho do IDR, conforme 22 

regimento e estatuto vigentes, e que foi publicada a Resolução Nº 17/2018/CONSUNI, de 15 de 23 

junho de 2018, com essa composição, sendo: 1) Diretor; 2) Vice-diretor; 3) Coordenador do 24 

curso de graduação em Agronomia; 4) Gerente da Fazenda Experimental Piroás; 5) sete 25 

representantes docentes; 6) um representante técnico-administrativo em educação; e 7) um 26 

representante discente. Ressaltou que, ainda estão pendentes para integrarem o Conselho, o Vice-27 

diretor e os sete representantes docentes. Destacou que tentou formar uma comissão eleitoral 28 

para a escolha dos representantes docentes, mas não obteve sucesso, e que irá novamente tentar 29 

instaurar essa comissão; pontuou a importância da participação dos professores na comissão 30 

eleitoral para que essa eleição possa ocorrer. Informou, ainda, que, posterior ou concomitante a 31 

essa eleição, será realizada a eleição para Vice-diretor, conforme regramentos existentes na 32 

universidade. V – ORDEM DO DIA: 1. Homologação do Resultado Final da Seleção para 33 

Professor Substituto - Setor de Estudo: Diversidade Biológica. Processo nº 34 

23282.005003/2018-95. Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator informou aos conselheiros 35 

que, passado o prazo legal para recurso, o resultado da seleção para professor substituto deve ser 36 

homologado pelo Conselho. Dando prosseguimento, o Relator informou que, conforme o parecer 37 

da comissão julgadora, na seleção pública para professor substituto objeto do Edital Nº 19/2018, 38 

Setor de Estudo: Diversidade Biológica, foram aprovadas: em 1º (primeiro) lugar a candidata 39 

EVELINE NOGUEIRA LIMA, nº de inscrição 01 (um), com média geral 5,94 (cinco vírgula 40 



noventa e quatro); e em 2º (segundo) lugar a candidata MARIA ALICE LEITE LIMA, nº de 41 

inscrição 02 (dois), com média geral 5,64 (cinco vírgula sessenta e quatro). Foi indicada para 42 

contratação a candidata EVELINE NOGUEIRA LIMA. O Presidente colocou para votação o 43 

resultado da seleção e o nome indicado para contratação; o resultado e o nome indicado foram 44 

aprovados por unanimidade. 2. Planejamento Anual da Fazenda Experimental Piroás (FEP). 45 

Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator informou que o Gerente encaminhou para a 46 

apreciação do Conselho do IDR o Planejamento Anual da FEP; destacou que o referido 47 

planejamento já foi aprovado no Comitê Gestor da Fazenda. Não havendo discussões, o Senhor 48 

Presidente colocou o documento para aprovação, o qual foi aprovado por unanimidade. VI – 49 

ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu 50 

o comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às treze horas e vinte minutos. 51 

Para constar, eu, Luan de Oliveira Almeida, Assistente em Administração e Representante dos 52 

Técnico-administrativos do IDR, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 53 

assinada pelos Conselheiros. 54 
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