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Edital n° 02/2019, de 12 de abril de 2019 - PROCESSO ELEITORAL PARA A ESCOLHA 

DO REPRESENTANTE DOCENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO 

TRIÊNIO 2018-2021. 

 

ATA DA 20ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos vinte e um dias de maio  de dois mil e 

nove, às treze horas e trinta e um minutos, na sala de reuniões do IDR no Campus da Liberdade, 

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

Francisco Nildo da Silva, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Fernanda Schneider 

(Vice-Coordenadora); Daniela Queiroz Zuliani (Representante Docente); Geocleber Gomes de 

Sousa (Representante Docente); Maria Clarete Cardoso Ribeiro (Representante Docente); 

Lourenço Marreiros Castelo Branco (Gerente da Fazenda Experimental Piroás). I – 

ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum regulamentar, conforme determina o item 

2.2 do Edital IDR nº 02/2019, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes, e informou que 

teria como ponto de pauta apenas a eleição para escolha da representação docente do IDR no 

Consepe, mas como tinha o processo de Progressão Funcional das professoras Aiala Vieira 

Amorim e da conselheira Fernanda Schneider, a qual havia solicitado que colocasse os processos 

em votação, perguntou aos conselheiros presentes se poderia colocar os referidos processos em 

apreciação, os conselheiros presentes aceitaram em unanimidade. Após ser aceito pelos 

conselheiros presentes, o senhor presidente colocou em apreciação os seguintes processo de 

Progressão Funcional: a) progressão funcional da  Professora Fernanda Schneider de Adjunto-A 

I para Adjunto-A II, que teve como parecer da Comissão de Avaliação Docente, formada por 

Joaquim Torres Filho, Maria Ivanilda de Aguiar e Lucas Nunes da Luz, que atendeu os requisitos 

para progressão funcional, sem discussão, o parecer foi aprovado pelos conselheiros presentes, 

abstendo-se da votação apenas a conselheira Fernanda Schneider; e b)  progressão funcional da  

Professora Aiala Vieira Amorim de Adjunto III para Adjunto IV, que teve como parecer da 

Comissão de Avaliação Docente, formada por Joaquim Torres Filho, Max César de Araújo e Maria 

do Socorro Moura Rufino, que atendeu as exigências para progressão funcional, sem discussão, o 

parecer foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em seguida, o senhor 

presidente comunicou que houve apenas uma chapa inscrita no processo eleitoral, formada por 

Elisabeth Linhares Catunda na condição de titular e Joaquim Torres Filho na condição de 



suplente, colocou a chapa em votação, a qual foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 

presentes e declarou aberta a sessão e repassou os trabalhos à comissão receptora designada 

mediante Portaria IDR n° 08, de 14 de março de 2019. II – ORDEM DO DIA: 1. Votação para 

Escolha do Representante Docente do Instituto de Desenvolvimento Rural para composição 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no triênio 2018-2021. Os membros da comissão 

receptora distribuíram as cédulas de votação. Logo em seguida, os conselheiros depositaram seu 

voto na urna disponibilizada pela comissão eleitoral. 2. Apuração dos votos. Na sequência, 

procedeu-se a apuração dos votos na presença de todos os presentes, computando os seguintes 

votos obtidos: a chapa formada por Elisabeth Linhares Catunda na condição de titular e 

Joaquim Torres Filho na condição de suplente (seis) votos a favor e zero votos branco ou nulo. 

Dessa forma, os nomes escolhidos para representante docente do IDR para a composição do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no triênio 2018-2021 foram: Elisabeth Linhares 

Catunda (Titular) e Joaquim Torres Filho (Suplente) com seis votos. 3. Encerramento dos 

trabalhos da Comissão Eleitoral. Nada mais havendo a tratar, a comissão receptora encerrou os 

trabalhos para escolha do representante docente do IDR para a composição do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão no triênio 2018-2021, objeto do Edital IDR nº 02/2019. III – 

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

o comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às treze horas e quarenta e oito 

minutos. Para constar, eu, Iago de Melo Vasconcelos, Colaborador de Apoio a Gestão 

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

 

RESUMO DO RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DO 

REPRESENTANTE DOCENTE DO IDR PARA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO TRIÊNIO 2018-2021 

Ordem na 

Lista 
Nome do Candidato e suplente Total de votos obtidos 

1º 
Elisabeth Linhares Catunda (Titular) e Joaquim 

Torres Filho (Suplente) 

6 

 

 

 

 

APROVAÇÃO DA ATA DA 20ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO 

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

● Comissão Receptora 

 



 

 

 

 

 

 

● Conselheiros 


