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ATA DA 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada ao primeiro dia de agosto de dois mil e 2 

dezenove, às catorze horas e catorze minutos, na sala de reuniões 321, bloco A, no Campus das 3 

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

Lucas Nunes da Luz, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Andrezza Araújo de França 5 

(Representante Docente); Maria Ivanilda de Aguiar (Vice-Diretora do IDR);  Lourenço 6 

Marreiros Castelo Branco (Gerente da Fazenda Experimental Piroàs em exercício); Susana 7 

Churka Blum (Coordenadora do Curso); Rafaella da Silva Nogueira (Representante Docente); 8 

Virna Braga Marques (Representante Docente); e Henrique Pinho Oliveira (Representante dos 9 

Técnicos). Conselheiros ausentes: Geocleber Gomes de Sousa (Representante Docente); Jaqueline 10 

Sgarbi Santos (Representante Docente); e Henderson Castelo Sousa (Representante Discente). I – 11 

ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente 12 

cumprimentou os presentes e consultou aos conselheiros se poderia passar o informe sobre 13 

aquisição de drones e estação meteorológica para ponto de pauta da sessão e se concordavam 14 

incluir a 21ª reunião Extraordinária da direção do instituto com docentes, discentes e técnicos para 15 

aprovação, e aprovação dos representantes do conselho para Composição de Comissões 16 

Disciplinares (BSDCCD), em que foi aceito por todos conselheiros presentes, em seguida iniciou 17 

a sessão como os informes. I – Informes: (i) sobre o Laboratório de Geomática: o professor Lucas 18 

Nunes da Luz informou que o processo de solicitação de espaço para alocar o Laboratório de 19 

Geomática, de interesse da professora Rafaella da Silva Nogueira, havia sido movimentado no SEI 20 

e que a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) comunicou por despacho ao IDR e IEDS que 21 

a demanda seria atendida e que a previsão de instalação do laboratório ocorreria durante o mês de 22 

agosto, sala em que está sendo ocupada atualmente pela CIED; (ii) Projeto com o Povo Pitaguary: 23 

comunicou que os discentes pertencentes da comunidade Pitaguary, localizada na região da 24 

Pacatuba-CE, lhe procuraram para realizar um projeto com o Povo Pitaguary e que estaria em 25 

diálogo com a comunidade e Funai. Falou que a Funai tinha recurso financeiro para desenvolver 26 

projetos dentro da comunidade, só que haveria a necessidade de cooperação com a Unilab. Em 27 

reunião com os representantes da comunidade Pitaguary, informaram que tinham interesse em um 28 

projeto de horta comunitária, plantas medicinais e algum programa sobre educação ambiental. 29 

Ressaltou ainda, a necessidade de dialogar com a comunidade Pitaguary e Funai sobre o assunto e 30 

submeter alguns projetos para ter apoio financeiro da Funai. Comunicou ainda, que dia oito de 31 

agosto estaria se reunindo com os representantes da Funai e que os conselheiros interessados em 32 

participar estariam convidados; (iii) solicitação da sala 201: informou que havia solicitado mais 33 

uma sala para acomodar as demandas do instituto, mas o pedido teria sido negado pela Pró-Reitoria 34 

de Planejamento (PROPLAN); e (iv) Agenda de reuniões e planejamento do IDR: comunicou que 35 

estaria em discussão com a professora Maria Ivanilda de Aguiar (Vice-Diretora) para definir 36 

quando iria acontecer a reunião da Direção com os docentes, discentes e técnicos. Está reunião 37 

teria como foco apresentação dos novos membros da direção da unidade acadêmica do Instituto 38 

de Desenvolvimento Rural. Além disso, seria abordado nessa reunião propostas de criação de 39 



novos cursos e que seria definido um calendário de reuniões desta natureza. II – 40 

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Senhor Presidente informou aos conselheiros 41 

presentes que a professora Maria Ivanilda de Aguiar (Vice-Diretora do IDR) possui participação 42 

ativa em reuniões do conselho, conforme está exposto no Art. 47, inciso II do Estatuto da Unilab. 43 

Que em caso de ausência da Direção a Vice-Direção presidirá as sessões. III – ORDEM DO DIA: 44 

1º ponto de pauta: Progressão Funcional Docente. O Senhor Presidente informou que o Instituto 45 

recebeu o processo de Progressão Funcional do Professor João Gutemberg Leite Moraes de 46 

Adjunto-C I para Adjunto-C II, que teve como parecer da Comissão de Avaliação Docente a 47 

aptidão do referido professor à progressão funcional; o parecer foi aprovado por unanimidade 48 

pelos conselheiros presentes. 2º ponto de pauta: Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento das 49 

professoras Ana Carolina da Silva Pereira e Virna Braga Marques e outros. Relator: Lucas 50 

Nunes da Luz. O Relator informou que este projeto estaria envolvendo todas as questões de 51 

interesse do instituto. Este projeto já teria tramitado antes de sua chegada à Direção do IDR, tomou 52 

conhecimento e deu encaminhamento. Informou que a Pró-Reitoria de Pesquisa comunicou que 53 

os projetos de pesquisa e desenvolvimento, a Reitoria da universidade não estava mais assinando 54 

de ofício e que deveria passar pela câmera de pesquisa, desta forma, cadastrou um despacho ao 55 

processo no SEI, que deveria ser aprovado no conselho da unidade acadêmica para ser 56 

posteriormente enviado ao setor responsável por analisá-lo. A conselheira Virna Braga Marques, 57 

como representante do projeto, explicou aos presentes que este tipo de projeto cada instituto 58 

poderia submeter e que seria uma forma de compra, em que o instituto identificaria a necessidade 59 

de compra e criaria um projeto, e a universidade iria financiar o projeto para que ele fosse 60 

realizado. Explicou que o objetivo do projeto seria para justificar a compra de equipamentos 61 

solicitados no ano de 2019 pelos docentes participantes do projeto. A conselheira Andrezza Araújo 62 

de França sugeriu que depois este tipo de processo fosse divulgado entre os demais docentes para 63 

ciência de tal processo de aquisição. Em seguida, o presidente da sessão colocou o processo e 64 

despacho em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 3º ponto de pauta: Conversão dos 65 

componentes curriculares TCC II e Estágio Supervisionado em atividades. Relator: Lucas 66 

Nunes da Luz. O Relator informou que já existia uma minuta em circulação e colocada em prática 67 

na Unilab entre os institutos em que o Estágio Supervisionado e TCC deixou de ser disciplina e 68 

passou a ser atividade, assim haveria a necessidade do IDR converter a disciplina de Estágio para 69 

atividades assim como a disciplina de TCC. Encaminhamentos do 3º ponto: O conselho aprovou 70 

a conversão do TCC II em atividades e o Estágio Supervisionado vão aguardar para definir em 71 

outra reunião quando elucidar as questões que envolve a disciplina. 4º ponto de pauta: Aprovação 72 

dos representantes do conselho para Composição de Comissões Disciplinares (BSDCCD).  O 73 

Senhor Presidente informou que haveria recebido uma demanda da Corregedoria da Unilab 74 

solicitando a indicação de dois docentes e um técnico do conselho do IDR para compor a Comissão 75 

Disciplinar (BSDCCD) em que o instituto indicou o nome das professoras Ana Carolina da Silva 76 

Pereira e Virna Braga Marques e o técnico Henrique Pinho Oliveira. Colocou em votação a 77 

indicação dos representantes, os quais foram aprovados por unanimidade pelo conselho da unidade 78 

acadêmica. 5º ponto de pauta: Aquisição de drones e estação meteorológica. O presidente da 79 

sessão comunicou que teria sido adquirido pela Unilab dois drones e um estação meteorológica, 80 

em que teve a participação dos professores Max César e Luís Gustavo. Quando os materiais 81 

chegaram, comunicou ao professor Luís Gustavo e sugeriu que um dos drones fosse para Fazenda 82 

Experimental Piroás e o outro ficasse em poder dele. Comunicou ao professor Luís Gustavo que 83 

os drones seria de uso coletivo dos docentes do instituto.  E que ficou sabendo que a empresa que 84 



forneceu os drones forneceria um curso gratuito. Encaminhamentos do 5º ponto. Foi decidido 85 

pelos conselheiros presentes que os drones deveria ser de uso coletivos do instituto já que o recurso 86 

foi da Unilab, em que os responsáveis por sua utilização seria os docentes que tivesse a licença na 87 

ANAC para operar tais equipamentos e que o professor Lucas Nunes da Luz se informaria sobre 88 

o quantitativo de pessoas que podem participar do curso. Foi definido ainda, que o curso seria 89 

democratizado entre os interessados em participar dentro do número de vagas oferecido pela 90 

empresa que forneceu os drones. As demais questões que envolverem ao assunto serão debatidas 91 

em reuniões futuras pelo conselho. 6º ponto de pauta: Aprovação de ata. O presidente da sessão 92 

colocou em aprovação a ata da 21ª reunião Extraordinária da direção do instituto com docentes, 93 

discentes e técnicos, a qual foi aprovada por unanimidade. IV – ENCERRAMENTO DA 94 

SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento dos 95 

membros e declarou encerrada a sessão às treze horas e trinta minutos. Para constar, eu, Iago de 96 

Melo Vasconcelos, Assistente de Apoio à Gestão do IDR e Secretário da sessão, lavrei a presente 97 

ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 98 
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