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ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos quatorze dias de março de dois mil e 2 

dezenove, às treze horas e dezessete minutos, na Sala de Reuniões do IDR, Campus da 3 

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

Instituto, Francisco Nildo da Silva, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Antonio 5 

Marcelo Cavalcanti Novaes (Vice-diretor do IDR), Susana Churka Blum (Coordenadora do 6 

Curso de Agronomia); Fernanda Schneider (Vice-coordenadora do Curso de Agronomia); 7 

Lourenço Marreiros Castelo Branco (Gerente da Fazenda Experimental Piroás); Eveline 8 

Pinheiro de Aquino (Representante Docente); Jaqueline Sgarbi Santos (Representante 9 

Docente); Rafaella da Silva Nogueira (Representante Docente); Virna Braga Marques 10 

(Representante Docente); Henderson Castelo Sousa (Representante Discente); e Luan de 11 

Oliveira Almeida (Representante dos Técnicos). I – ABERTURA DOS TRABALHOS: 12 

Havendo quórum regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e declarou 13 

aberta a sessão. II – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Senhor Presidente lamentou 14 

o falecimento do Prof. Mário Zuliani, pai da Prof.ª Daniela, ocorrido na manhã deste dia; e 15 

apresentou o Relatório Anual de Atividades 2018 para os Conselheiros, perguntou se alguém 16 

tinha sugestões e destacou que, conforme o estatuto, o documento não necessita ser aprovado, 17 

mas apenas apresentado. III – COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS: A Conselheira 18 

Susana informou que não permaneceria nesta Sessão, juntamente com o Conselheiro Lourenço, 19 

pois iriam participar de uma reunião na Reitoria; salientou que a Professora Fernanda, Vice-20 

coordenadora do Curso de Agronomia, representá-la-ia na sessão para a discussão sobre a oferta 21 

de disciplinas. A Conselheira Virna informou que fez uma solicitação à Reitoria, juntamente com 22 

a Professora Ana Carolina, de sala para os laboratórios de Fitotecnia e de Pós-colheita, que estão 23 

no PPC de Agronomia, mas ainda não existem; ressaltou que foram atendidas com o espaço para 24 

estes laboratórios no Campus das Auroras, mas que a situação ainda é complicada, pois não 25 

existe nem energia elétrica no lugar e que os laboratórios terão que ser montados do zero. IV – 26 

ORDEM DO DIA: 1. Progressão Funcional Docente. O Senhor Presidente informou que o 27 

Instituto recebeu os seguintes processos de progressão funcional docente para apreciação no 28 

Conselho: a) Progressão Funcional da Professora Susana Churka Blum de Adjunto-C I para 29 

Adjunto-C II, que teve como parecer da Comissão de Avaliação Docente a aptidão da referida 30 

professora à progressão funcional; o parecer foi aprovado por unanimidade; e b) Progressão 31 

Funcional da Professora Eveline Pinheiro de Aquino de Adjunto-A I para Adjunto-A II, que teve 32 

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

funcional; o parecer foi aprovado por maioria, houve uma abstenção. 2. Aprovação da 34 

Comissão Eleitoral para a escolha dos representantes do IDR no Consepe. O Senhor 35 

Presidente informou que a Coordenação de Agronomia enviou por e-mail os nomes das docentes 36 

Virna, Eveline e Fernanda para comporem a comissão eleitoral para a escolha do representante 37 

do IDR no Consepe; destacou que não emitiu a portaria de nomeação desta Comissão de 38 

imediato porque necessitava que a sugestão dos nomes fosse aprovada neste Conselho. Em 39 



seguida, abriu para discussão. A Conselheira Virna perguntou se a referida Comissão já não 40 

tinha sido aprovada na última reunião extraordinária do Conselho realizada a poucos dias. O 41 

Senhor Presidente informou que a reunião citada pela Conselheira Virna não foi validada e que 42 

os pontos nela discutidos serão validados nesta Sessão do Conselho. A Conselheira Jaqueline 43 

sugeriu que os pontos fossem validados, já que foram discutidas pautas importantes, como a 44 

aprovação do PPC da Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional. A Conselheira 45 

Virna questionou por que a reunião extraordinária não foi válida. O Senhor Presidente informou 46 

que a documentação que seria apreciada não foi enviada no prazo de quarenta e oito horas. A 47 

Conselheira Virna questionou que apenas a documentação de um ponto não foi enviada neste 48 

prazo, mas que foram discutidas outras coisas que poderiam ser válidas. O Senhor Presidente 49 

ressaltou também que há um problema na organização da nomenclatura das reuniões, já que, se a 50 

reunião extraordinária for considerada válida, a sessão que ora ocorre não será mais ordinária, 51 

mas sim uma extraordinária. A Conselheira Fernanda destacou que protocolou a convocação 52 

para a reunião extraordinária assinada pela maioria dos Conselheiros. A Conselheira Jaqueline 53 

ressaltou que as pessoas que apreciaram o PPC não questionaram o prazo de envio do 54 

documento, portanto não há motivos para o que foi discutido ser invalidado. O Senhor Presidente 55 

destacou que houve um Conselheiro que questionou por e-mail que não foi convidado para a 56 

reunião extraordinária realizada e que ela não foi convocada pela presidência; destacou, ainda, 57 

que houve um problema de quórum, pois a convocação foi realizada contabilizando os suplentes, 58 

e que, conforme o regimento, tem que ser cinquenta por cento mais um dos titulares. A 59 

Conselheira Jaqueline ressaltou que os suplentes foram acionados para assinarem a convocação 60 

porque os titulares não estavam impossibilitados. O Senhor Presidente destacou que teria que ser 61 

comprovado que os titulares estavam impossibilitados no momento de assinar a convocação para 62 

que os suplentes pudessem assiná-la. A Conselheira Eveline questionou a exigência de uma 63 

comprovação de que o titular está impossibilitado para que o suplente possa assinar uma 64 

convocação, já que, para as reuniões, essa exigência não ocorre. O Senhor Presidente ressaltou 65 

que está cumprindo o regimento e o estatuto e que os mesmos pontos que foram discutidos na 66 

reunião que não foi convocada pela Presidência estão presentes nesta para serem apreciados e 67 

deliberados. O Conselheiro Marcelo sugeriu, como questão de ordem, que os pontos que foram 68 

aprovados na reunião extraordinária fossem votados em bloco, levando em consideração que já 69 

foram discutidos. O Senhor Presidente informou que isso não seria possível, pois alguns pontos 70 

ficaram pendentes. Após discussões e retornando ao mérito do ponto, o Senhor Presidente 71 

colocou para votação os nomes das Professoras Virna Braga Marques, Eveline Pinheiro de 72 

Aquino e Fernanda Schneider para comporem a comissão eleitoral que conduzirá os trabalhos 73 

para a escolha do representante docente do IDR para o Consepe; os nomes das referidas 74 

professoras foram aprovados por unanimidade. 3. Aprovação do PPC da Especialização em 75 

Segurança Alimentar e Nutricional. O Senhor Presidente informou que o documento foi 76 

enviado por e-mail, juntamente com a convocação desta Sessão, e, em seguida, abriu para 77 

discussão. A Conselheira Jaqueline ressaltou que gostaria de deixar registrado o agradecimento 78 

aos colegas que tiveram o bom senso e fizeram o esforço para apreciar o documento em um 79 

tempo hábil para viabilizar a sua aprovação; destacou que, em virtude da desqualificação da 80 

reunião extraordinária que o aprovou, e que ocasionou o não andamento do documento no prazo, 81 

a abertura do curso poderá ser prejudicada; ressaltou, ainda, que lamenta o ocorrido, já que o 82 

IDR só possui um curso e que o intuito de trazer a especialização seria fortalecer o Instituto. A 83 

Professora Rafaella salientou que este atraso foi lamentável, pois quem sai perdendo com esta 84 



situação é o próprio Instituto. Após discussões, o Senhor Presidente colocou para votação o PPC 85 

da Especialização em Segurança Alimentar e Nutricional; o documento foi aprovado por 86 

unanimidade. 4. Definição da comissão receptora e escrutinadora para a escolha de dois 87 

representantes docentes para o Conselho do IDR. O Senhor Presidente informou que esta 88 

comissão é formada por três professores titulares e um suplente, e que a Professora Susana já se 89 

manifestou para participar da referida comissão como titular, em seguida, abriu para discussão. 90 

Os Conselheiros Marcelo e Rafaella se manifestaram para participar como titulares e a 91 

Conselheira Virna como suplente. Após discussões, chegou-se na seguinte composição da 92 

referida comissão: Susana Churka Blum, Antonio Marcelo Cavalcanti Novaes e Rafaella da 93 

Silva Nogueira (titulares) e Virna Braga Marques (suplente); a qual foi aprovada por 94 

unanimidade pelo plenário. 5. Definição da comissão receptora e escrutinadora para a 95 

eleição para Diretor do IDR. O Senhor Presidente informou que esta comissão é formada por, 96 

no mínimo, um representante de cada categoria, com o seu respectivo suplente. O Conselheiro 97 

Henderson se manifestou para participar da referida comissão como titular, representando os 98 

discentes, e indicou Markson Luan para a sua suplência. O Conselheiro Luan se indicou como 99 

suplente da representação técnica e ressaltou que Lourenço já manifestou por e-mail para 100 

participar como titular. A Conselheira Rafaella informou que o Professor Silas manifestou 101 

interesse por e-mail para participar como suplente e a Professora Susana como titular. Após as 102 

manifestações, chegou-se a seguinte composição da referida comissão, a qual foi aprovada por 103 

unanimidade pelo plenário: a) Susana Churka Blum (titular) e Silas Primola Gomes (suplente) – 104 

representação docente; b) Henderson Castelo Sousa (titular) e Markson Luan do Vale Oliveira 105 

(suplente) – representação discente; e c) Lourenço Marreiros Castelo Branco (titular) e Luan de 106 

Oliveira Almeida (suplente) – representação técnica. 6. Oferta de Disciplinas do Curso de 107 

Agronomia 2019.1. O Senhor Presidente passou a palavra à Conselheira Fernanda para relatar o 108 

ponto. A Conselheira Fernanda informou que a oferta 2019.1 está com algumas pendências, pois 109 

a licença para capacitação da Professora Socorro Rufino acarretará em uma carência de professor 110 

nas disciplinas de Tecnologia Pós-colheita e de Tecnologia do Processamento de Produtos 111 

Agropecuários; informou, ainda, que a Professora Ana Carolina se disponibilizou para ministrar 112 

estes dois componentes curriculares, desde que alguém assumisse as duas disciplinas que são 113 

ministradas por esta Professora regularmente: Agroecologia II e III. Após discussões, o 114 

Conselheiro Marcelo Cavalcanti se comprometeu em ministrar as disciplinas Agroecologia II e 115 

III no período letivo 2019.1. Em relação à disciplina de Geologia e Geomorfologia, o Senhor 116 

Presidente informou que, caso não fosse possível o Professor Voluntário assumi-la, ele ficaria 117 

responsável por ministrá-la, e solicitou à Coordenação que visse a possibilidade de alterar o dia 118 

de terça para quarta-feira, já que as reuniões do Comitê de Bacias, do qual faz parte, acontecem 119 

às terças. Resolvidas as pendências, o Senhor Presidente deu prosseguimento. 7. Situação das 120 

disciplinas Agroecologia I e Sistemas Agrícolas – Semestre 2018.2. O Senhor Presidente 121 

passou a palavra à Conselheira Fernanda para relatar este ponto. A Conselheira Fernanda 122 

informou que, por conta da licença saúde da Professora Daniela, estas disciplinas ficaram sem 123 

professor no decorrer do semestre 2018.2, entretanto, destacou que, no momento, esta situação já 124 

estava resolvida, pois a Professora Clébia Mardônia retornou do pós-doutorado e assumiu 125 

Sistemas Agrícolas, e as Professoras Ana Carolina e Rafaella Nogueira estão ministrando 126 

Agroecologia I de forma compartilhada. V – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais 127 

havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento dos membros e declarou 128 

encerrada a sessão às quatorze horas e oito minutos. Para constar, eu, Luan de Oliveira Almeida, 129 



Assistente em Administração e Representante dos Técnico-administrativos do IDR, lavrei a 130 

presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 131 

 

1. FRANCISCO NILDO DA SILVA 

Diretor do IDR 
 

2. ANTONIO MARCELO CAVALCANTI NOVAES 

Vice-diretor do IDR 
 

3. SUSANA CHURKA BLUM  

Coordenadora do Curso de Agronomia  
 

4. LOURENÇO MARREIROS CASTELO BRANCO 

Gerente da Fazenda Experimental Piroás  
 

5. ANDREZZA ARAÚJO DE FRANÇA 

Representante Docente - TITULAR  
 

5. MARIA CLARETE CARDOSO RIBEIRO 

Representante Docente – SUPLENTE 
 

6. GEOCLEBER GOMES DE SOUSA 

Representante Docente - TITULAR  
 

6. EVELINE PINHEIRO DE AQUINO 

Representante Docente – SUPLENTE 
 

7. JAQUELINE SGARBI SANTOS 

Representante Docente - TITULAR  
 

7. DANIELA QUEIROZ ZULIANI 

Representante Docente – SUPLENTE 
 

8. RAFAELLA DA SILVA NOGUEIRA 

Representante Docente - TITULAR  
 

8. FRED DENILSON BARBOSA DA SILVA 

Representante Docente – SUPLENTE 
 

9. VIRNA BRAGA MARQUES 

Representante Docente - TITULAR  
 

9. ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA 

Representante Docente – SUPLENTE 
 

10. HENDERSON CASTELO SOUSA 

Representante Discente - TITULAR 
 

10. MARKSON LUAN DO VALE OLIVEIRA  

Representante Discente - SUPLENTE 
 

11. LUAN DE OLIVEIRA ALMEIDA 

Representante dos Técnicos - TITULAR    
 

11. HENRIQUE PINHO OLIVEIRA 

Representante dos Técnicos - SUPLENTE    
 

 


