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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

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

dezoito, às treze horas e quarenta e seis minutos, na sala de aula 03, no Campus da Liberdade, 3 

em Redenção/CE, mediante prévia convocação, sob a presidência do Diretor do Instituto, 4 

Francisco Nildo da Silva, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Erasto Gonçalves de 5 

Oliveira (Gerente da Fazenda Experimental Piroás em exercício); Susana Churka Blum 6 

(Representante Docente); Andrezza Araújo de França (Representante Docente); Geocleber 7 

Gomes de Sousa (Representante Docente); Jaqueline Sgarbi Santos (Representante Docente); 8 

Rafaella da Silva Nogueira (Representante Docente); e Luan de Oliveira Almeida 9 

(Representante dos Técnicos). Conselheiros ausentes: Lucas Nunes da Luz (Coordenador do 10 

Curso de Agronomia); Virna Braga Marques (Representante Docente); e Júlia Amanda de Melo 11 

Raulino (Representante Discente). I – ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum 12 

regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou aberta a sessão. II – 13 

APROVAÇÃO DE ATA: O Senhor Presidente informou que a ata da 28ª sessão ordinária foi 14 

enviada aos Conselheiros, juntamente com o convite desta sessão. Não havendo manifestações, 15 

com a anuência do Plenário, o Senhor Presidente colocou a ata em votação, a qual foi aprovada 16 

por maioria, houve duas abstenções. III – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Senhor 17 

Presidente informou que o IDR foi convidado pela Secretaria de Agricultura da Prefeitura de 18 

Redenção para fazer uma visita ao Projeto Pingo D’água, no município de Quixeramobim; 19 

destacou que a ideia é viabilizar a implantação desse projeto em Redenção, o qual proporciona a 20 

escavação de poços artesianos até doze metros de profundidade para pequenos agricultores, com 21 

foco na agricultura familiar, em áreas do semiárido, e que no futuro poderá surgir uma parceria 22 

entre a Prefeitura e o Instituto para a implantação desse projeto. IV – COMUNICAÇÕES DOS 23 

CONSELHEIROS: A Conselheira Susana informou que foi realizada a eleição para 24 

representantes docentes no Conselho do IDR e, do total de sete vagas, cinco foram preenchidas, 25 

restando duas ainda; destacou que gostaria de abrir um novo edital para o preenchimento dessas 26 

vagas. V – ORDEM DO DIA: 1. Progressão Funcional Docente. O Senhor Presidente 27 

informou que o Instituto recebeu os seguintes processos de progressão funcional docente para 28 

apreciação no Conselho: a) Progressão Funcional do Professor Joaquim Torres Filho de 29 

Associado I para Associado II, que teve como parecer da Comissão de Avaliação Docente a 30 

aptidão do referido professor à progressão funcional; o parecer foi aprovado por unanimidade; b) 31 

Progressão Funcional da Professora Daniela Queiroz Zuliani, de Adjunto III para Adjunto IV, 32 

que teve como parecer da Comissão de Avaliação Docente a aptidão da referida professora à 33 

progressão funcional; o parecer foi aprovado por unanimidade; e c) Progressão Funcional da 34 

Professora Jaqueline Sgarbi Santos, de Adjunto-A I para Adjunto-A II, que teve como parecer da 35 

Comissão de Avaliação Docente a aptidão da referida professora à progressão funcional; o 36 

parecer foi aprovado por maioria, houve uma abstenção. 2. Renovação do contrato das 37 

Professoras Substitutas Rafaela Paula Melo e Francisca Robevania Medeiros Borges. 38 

Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator informou que o IDR possui duas Professoras 39 



Substitutas: Rafaela Paula Melo, que substitui o Professor Max que está no cargo de Pró-reitor 40 

de Relações Institucionais, e Francisca Robevania Medeiros Borges, que substitui a Professora 41 

Albanise que está no cargo de Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação; destacou que 42 

antigamente o contrato dos professores substitutos eram assinados com vigência de um ano, 43 

podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mas que agora possuem validade 44 

apenas de seis meses e que podem ser prorrogados até três vezes por igual período, completando 45 

os dois anos máximos de contratação permitidos por lei; ressaltou que o vencimento inicial dos 46 

contratos das referidas professoras será no início de novembro e que por isso traz para a 47 

apreciação dos Conselheiros a renovação dos contratos. Após discussões, o Senhor Presidente 48 

colocou para votação a renovação do contrato das Professoras Substitutas Rafaela Paula Melo e 49 

Francisca Robevania Medeiros Borges, a qual foi aprovada por unanimidade. 3. Eleição para o 50 

Consepe – 01 (um) professor de cada Unidade Acadêmica, eleito pelo respectivo Conselho 51 

de Unidade. Relator: Francisco Nildo da Silva. O Relator informou que a Unilab está se 52 

adequando à nova reformulação do Regimento e do Estatuto e que por isso cada conselho de 53 

instituto precisa eleger um representante docente, com seu respectivo suplente, para representar a 54 

Unidade Acadêmica no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), que está em fase de 55 

formação na universidade; ressaltou que o processo eletivo precisa ser regido por edital e que 56 

para isso precisa ser formada uma comissão eleitoral composta por três professores. Em seguida, 57 

perguntou aos Conselheiros presentes se alguém se manifestava favoravelmente para compor a 58 

referida comissão ou se os Representantes Docentes consultariam os seus pares para saber se 59 

alguém que não é Conselheiro possuía interesse. Após discussões, foi encaminhado, com a 60 

anuência dos Conselheiros, que será realizada uma consulta na próxima reunião do Colegiado de 61 

Agronomia, sob a responsabilidade dos Conselheiros Docentes, para saber quem possui interesse 62 

em fazer parte da comissão eleitoral para a escolha do representante docente do IDR no Consepe, 63 

e, caso não haja interessados, os Conselheiros decidirão a composição da comissão. O Presidente 64 

destacou que aguarda o envio do nome dos três professores pelos Conselheiros Docentes para a 65 

emissão da portaria da comissão eleitoral. 4. Apresentação do Relatório de Atividades do IDR 66 

– 2017. O Senhor Presidente informou que enviou para os Conselheiros o Relatório de 67 

Atividades do IDR – 2017 e ressaltou que o Regimento da Unilab estabelece que todo instituto 68 

apresente ao Conselho da Unidade Acadêmica o seu Relatório Anual de Atividades; destacou 69 

que pode haver discussões, sugestões, correções, mas não há a obrigatoriedade do documento ser 70 

aprovado, mas somente apresentado, conforme regimento da universidade. O Conselheiro 71 

Geocleber criticou, não direcionando a crítica à gestão, o fato do regimento não prever a 72 

aprovação do relatório de atividades pelos Conselheiros. A Conselheira Andrezza sugeriu que 73 

fosse elaborada uma consideração final para o fechamento do relatório; que no tópico da 74 

Fazenda Piroás falou pouco sobre as atividades desenvolvidas pelas Práticas Agrícolas; que, na 75 

parte dos projetos desenvolvidos na Fazenda Piroás, bastava informar os títulos de cada projeto e 76 

que fosse deixado claro o que é desenvolvido pelos professores e o que são ações da Direção do 77 

IDR. A Conselheira Rafaella perguntou ao Presidente se há um planejamento de ações do IDR 78 

para o próximo ano e se isso será discutido no Conselho. O Senhor Presidente informou que o 79 

Plano de Atividades do IDR está na página eletrônica do instituto, está aberto para sugestões e 80 

que, dependendo da demanda, o assunto é discutido no Conselho. VI – ENCERRAMENTO 81 

DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento 82 

dos membros e declarou encerrada a sessão às quatorze horas e vinte e cinco minutos. Para 83 

constar, eu, Luan de Oliveira Almeida, Assistente em Administração e Representante dos 84 



Técnico-administrativos do IDR, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 85 

assinada pelos Conselheiros. 86 
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