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ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

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

dezoito, às treze horas e dezessete minutos, na Sala de Aula 207, no Campus das Auroras, 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 

(Coordenadora do Curso de Agronomia); Lourenço Marreiros Castelo Branco (Gerente da 6 

Fazenda Experimental Piroás); Andrezza Araújo de França (Representante Docente); Daniela 7 

Queiroz Zuliani (Representante Docente); Rafaella da Silva Nogueira (Representante 8 

Docente); Virna Braga Marques (Representante Docente); Henderson Castelo Sousa 9 

(Representante Discente); e Luan de Oliveira Almeida (Representante dos Técnicos). 10 

Conselheiro ausente: Geocleber Gomes de Sousa (Representante Docente). I – ABERTURA 11 

DOS TRABALHOS: Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os 12 

presentes e declarou aberta a sessão. II – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Senhor 13 

Presidente informou que houve o desaparecimento de dois notebooks do IDR e, como 14 

providência inicial, foi passado um e-mail para todos os servidores do Instituto perguntando se 15 

alguém tinha tomado os bens emprestados sem comunicação, e, posteriormente, caso os bens não 16 

apareçam, será registrado um boletim de ocorrência para que possa ser informado ao setor de 17 

patrimônio da Universidade o ocorrido. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A 18 

Conselheira Daniela informou que foi solicitada pela sua titular, Professora Jaqueline, para 19 

comparecer na sessão; e que a comissão portariada para a elaboração do Projeto Pedagógico do 20 

Curso de Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional está finalizando os trabalhos.  IV 21 

– ORDEM DO DIA: 1. Progressão Funcional Docente e Avaliação do Estágio Probatório. O 22 

Senhor Presidente informou que o Instituto recebeu os seguintes processos de progressão 23 

funcional docente e avaliação do estágio probatório para apreciação no Conselho: a) Avaliação 24 

do Estágio Probatório do Professor Lucas Nunes da Luz, que teve como parecer da Comissão de 25 

Avaliação Docente a aptidão do referido professor à permanência no cargo; após discussões, o 26 

parecer foi aprovado por maioria, houve uma abstenção; e b) Progressão Funcional do Professor 27 

Max César de Araújo de Associado II para Associado III, que teve como parecer da Comissão de 28 

Avaliação Docente a aptidão do referido professor à progressão funcional; o parecer foi 29 

aprovado por unanimidade. 2. Oferta de disciplinas do Curso de Agronomia 2018.2. Relator: 30 

Francisco Nildo da Silva. O Relator informou que enviou a oferta por e-mail para os 31 

conselheiros; que já houve uma reunião no Colegiado do Curso de Agronomia para discuti-la e 32 

que na ocasião já foi levantada a falta de professor nas disciplinas de Zoologia Geral e de 33 

Geologia e Geomorfologia. Destacou que o problema dessas disciplinas sem professor já vem do 34 

semestre passado e que isso está acarretando sérios problemas, principalmente para os alunos, já 35 

que são disciplinas obrigatórias e pré-requisito para prosseguimento na grade do curso. Em 36 

seguida, o Relator explicou que a ideia de trazer essa pauta para a reunião do Conselho é decidir 37 

se as disciplinas serão ou não ofertadas, ressaltando que, caso a oferta seja aprovada, será uma 38 

responsabilidade da direção alocar professores para ministrá-las; destacou que essas disciplinas 39 



não foram ofertadas, consequentemente os alunos não conseguiram se matricular. Dando 40 

prosseguimento, informou que fez um levantamento da carga horária docente e constatou que 41 

todos estão atendendo a carga horária mínima de oito horas. A Conselheira Susana falou que, 42 

quando a oferta passou pelo Colegiado, foi decidido não ofertar essas disciplinas sem professor, 43 

porque quando são ofertadas os alunos se matriculam, o que os impedem de colocar outra 44 

disciplina que tem professor no lugar; ressaltou que é preocupante esse problema da falta de 45 

oferta dessas disciplinas por conta dos alunos que estão prestes a se formar; salientou que ainda 46 

possível criar as disciplinas no SIGAA e realizar a matrícula, basta conversar com a DRCA; 47 

frisou que, em relação à carga horária docente, é importante discutir o plano de trabalho docente 48 

no Conselho e considerar não apenas as horas de ensino, mas considerar outras atividades como 49 

o desenvolvimento de projetos e a participação em programas de pós-graduação. O Relator 50 

esclareceu que o objetivo de levantar a carga horária de ensino foi saber se tinha alguém 51 

irregular, ministrando menos de oito horas semanais, e que a Unilab ainda não tem uma 52 

definição sobre as diversas atividades que englobam a carga horária docente, o que se tem de 53 

mais palpável é a LDB que estabelece, no mínimo, oito horas semanais de ensino. O Conselheiro 54 

Henderson falou que entende a não oferta dessas disciplinas por conta da ausência de professor 55 

para ministrá-las, mas destacou que já é o segundo semestre consecutivo que Zoologia Geral e 56 

Geologia e Geomorfologia não são ofertadas, destacando que causa um problema para os alunos, 57 

já que elas são pré-requisitos para outras disciplinas e piora ainda a situação dos que estão 58 

prestes a se formar; destacou a importância de se tentar dialogar para que essas disciplinas sejam 59 

ofertadas e relembrou que já houve momentos que professores chegaram a se juntar para 60 

ministrar disciplinas que estavam sem docente. A Conselheira Daniela informou que é a favor de 61 

ofertar as disciplinas e que pode contribuir com algumas aulas teóricas de Geologia e 62 

Geomorfologia de forma compartilhada, mas destacou que a disciplina compartilhada tem que 63 

ser muito bem planejada, que os professores devem analisar o que cada um pode contribuir com 64 

o conteúdo e já ficar estabelecido. A Conselheira Susana também falou que está disponível para 65 

contribuir com algumas aulas de Geologia e Geomorfologia de forma compartilhada. A 66 

Conselheira Rafaella destacou que não se sentia confortável em votar para que as disciplinas 67 

fossem ofertadas sem saber se realmente haverá professor para ministrá-las. O Conselheiro 68 

Lourenço ressaltou que o que estava causando preocupação nos Conselheiros para aprovar ou 69 

não a oferta das disciplinas era saber quais seriam os critérios adotados pela Direção para lotar os 70 

professores em Zoologia Geral e Geologia e Geomorfologia. O Relator esclareceu que serão 71 

considerados os critérios de carga horária de ensino e a área de formação, juntamente com a 72 

realização de diálogos e a sugestão de ministrar as disciplinas de forma compartilhada. Após 73 

discussões, o Senhor Presidente colocou para votação a oferta das disciplinas de Zoologia Geral 74 

e de Geologia e Geomorfologia para o Curso de Agronomia no período 2018.2; a oferta das 75 

referidas disciplinas foi aprovada por maioria, houve dois votos contrários e duas abstenções. 3. 76 

Solicitações de licença para capacitação das Servidoras Docentes Maria do Socorro Moura 77 

Rufino e Andrezza Araújo de França. Antes do relato do ponto, o Senhor Presidente solicitou 78 

a anuência dos Conselheiros para que a Professora Maria do Socorro Moura Rufino pudesse 79 

participar da sessão, com direito de fala, já que era uma das interessadas deste ponto; a anuência 80 

foi concedida. Na sequência, o Senhor Presidente passou a palavra para a Interessada Maria do 81 

Socorro Moura Rufino. A Professora Socorro Rufino esclareceu que, após o período de cinco 82 

anos de serviço público, os docentes têm direito à licença capacitação por um período de três 83 

meses, além do afastamento para a realização de pós-doutorado; informou que adiou o seu 84 



afastamento para pós-doutorado por conta de sua filha, mas que resolveu solicitar a licença para 85 

capacitação, que será desenvolvida na Embrapa, em Fortaleza, no período entre maio e julho de 86 

2019, com o objetivo de se capacitar para contribuir com as suas futuras pesquisas; destacou que 87 

protocolou o seu pedido muito antes do início da licença, aproximadamente seis meses de 88 

antecedência, para que houvesse um diálogo e fosse planejado como os colegas iriam ministrar 89 

as suas disciplinas; informou que conversou informalmente com a Professora Ana Carolina e ela 90 

se disponibilizou a ministrar duas de suas disciplinas, TPPA e Tecnologia Pós-Colheita, desde 91 

que alguém assumisse Agroecologia, necessitando, portanto, de uma negociação, e a sua terceira 92 

disciplina, Bioquímica, poderia ser ministrada pelas Professoras Andrezza ou Virna, que já a 93 

substituíram quando se ausentou para exercer o cargo de Pró-reitora; sugeriu também que o 94 

ICEN e o ICS possui vários professores da área da Biologia que podem contribuir com 95 

Bioquímica; e destacou que não é de sua competência atribuir quem pode assumir as suas 96 

disciplinas, mas deixa essas sugestões, e que na fila de decanos do Instituto só tem os 97 

Professores Nildo e Albanise em sua frente, sendo que estes ocupam atualmente cargo de gestão. 98 

O Senhor Presidente ressaltou que tanto o processo da Professora Socorro quanto o da Professora 99 

Andrezza estão de acordo com a legislação. Dando prosseguimento, passou a palavra para a 100 

Conselheira Andrezza, interessada também na licença, para poder contribuir com o ponto. A 101 

Conselheira Andrezza falou que o seu pedido de licença compreende o período do início de 102 

fevereiro e vai até início de maio de 2019, perfazendo os três meses; destacou que solicitou a 103 

inclusão de ponto na reunião no Colegiado para que fosse discutido com os colegas como 104 

ficariam as suas disciplinas; informou que o Professor Silas assumirá juntamente com ela a 105 

disciplina de Zootecnia de Ruminantes, Zootecnia de Não Ruminantes será ministrada de forma 106 

condensada e Práticas Agrícolas II será ministrada de forma compartilhada com os Professores 107 

Lucas e Robevania, o que não causará prejuízo para os estudantes, já que ela ministrará dois 108 

meses de aula no semestre 2018.2 e, nos dois meses de sua licença compreendidos dentro do 109 

semestre letivo, os alunos não serão prejudicados; informou que a sua capacitação visa participar 110 

de ações de dois projetos de pesquisas vinculados respectivamente ao Instituto Nacional do 111 

Semiárido – INSA e Embrapa Caprinos e Ovinos, na Paraíba, com o objetivo de contribuir com 112 

as disciplinas de Zootecnia de base agroecológica do Curso de Agronomia da Unilab e a 113 

estruturação de um plano de desenvolvimento de atividade técnicas de criação animal na 114 

Fazenda da Unilab. Após as explanações das interessadas, o Senhor Presidente abriu para 115 

discussão. A Conselheira Virna salientou que, se normas para afastamentos não forem pensadas, 116 

acarretará um desfalque de professores no curso, pois podem acontecer muitas ausências no 117 

mesmo período; sugeriu, em seguida, que se começasse a pensar nessas normativas para evitar 118 

prejuízos. A Conselheira Susana também destacou a importância da elaboração de normatizações 119 

para esses afastamentos e que os pedidos sejam feitos com a maior antecedência possível. Após 120 

discussões, o Senhor Presidente colocou para votação as solicitações de licença para capacitação 121 

das Servidoras Docentes Maria do Socorro Moura Rufino e Andrezza Araújo de França, 122 

destacando que, caso fossem aprovadas, a Direção ficaria incumbida de indicar os docentes que 123 

substituirão essas professoras em suas respectivas disciplinas no período das suas licenças; a 124 

solicitação de licença para capacitação da Servidora Docente Maria do Socorro Moura Rufino foi 125 

aprovada por unanimidade; a solicitação de licença para capacitação da Servidora Docente 126 

Andrezza Araújo de França foi aprovada por unanimidade. V – ENCERRAMENTO DA 127 

SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento dos 128 

membros e declarou encerrada a sessão às quatorze horas e quarenta e um minutos. Para constar, 129 



eu, Luan de Oliveira Almeida, Assistente em Administração e Representante dos Técnico-130 

administrativos do IDR, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 131 

Conselheiros. 132 

 

APROVAÇÃO DA ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 


