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ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIREÇÃO DO CONSELHO DO
INSTITUTO

DE

DESENVOLVIMENTO

RURAL

–

IDR

COM

DOCENTES,

DISCENTES E TÉCNICOS, realizada aos vinte e dois dias de agosto de dois mil e nove, às
treze horas e dezessete minutos, na sala de aula 305, bloco C, no Campus das Auroras, em
Redenção/CE, mediante prévia convocação, sob a presidência do Diretor do Instituto, Lucas
Nunes da Luz, e com a presença dos seguintes membros: (a) docentes: Ana Carolina da Silva
Pereira; Andrezza Araújo de França; Antonio Marcelo Cavalcanti Novaes; Ciro de Miranda
Pinto; Clebia Mardonia Freitas Silvas; Daniela Queiroz Zuliani; Elisabeth Linhares Catunda;
Eveline Pinheiro de Aquino; Fernanda Schneider; Fred Denilson Barbosa da Silva; Geocleber
Gomes de Sousa; Jaqueline Sgarbi Santos; Luis Gustavo Chaves da Silva; Marcelo Casimiro
Cavalcante; Maria do Socorro Moura Rufino; Maria Gorete Flores Salles; Maria Ivanilda de
Aguiar; Rafaella da Silva Nogueira; Silas Primola Gomes; Susana Churka Blum; e Virna Braga
Marques; (b) Discentes: Henderson Castelo Sousa; (c) Técnicos: Erasto Gonçalves de Oliveira
(técnico em Agropecuária); Henrique Pinho Oliveira (técnico de Laboratório/Bioquímica); João
de Jesus Mendes de Vasconcelos (técnico de Laboratório/Física); e Julie Anne Holanda Azevedo
(técnico de Laboratório/Química). I – ABERTURA DOS TRABALHOS: a reunião foi
mediada pelo Senhor Presidente da sessão que cumprimentou os presentes e teve início com os
informes. Informes: (i) sobre a reunião: comunicou aos presentes que nesta sessão apesar de
haver os pontos de pauta, não haveria a necessidade de aprovar ou desaprovar tais assuntos
descritos, que seria apenas para conhecimentos de todos(as). (ii) continuidade do período letivo
2019.2 frente as restrições orçamentárias: informou que segundo informações da Reitoria, em
reunião específica para tratar do assunto, que os recursos seriam descontingenciados a partir da
primeira semana de setembro de dois mil de dezenove. Que as bolsas de pesquisa seriam
implementadas na semana seguinte, com exceção apenas das bolsas de extensão, pelo fato do
edital ainda está em andamento e que a previsão seria para o mês de setembro também. (iii) GT
edital 29/2019: mencionou que todos(as) haveriam acompanhado toda a problemática que foi
gerada pelo cancelamento do edital para transexuais e LGBT na UNILAB por parte da Reitoria
que alegava falhas estruturais no edital, assim decidiu criar um GT para discutir a remodelação
do edital, o qual seria mantidas todas a vagas destinadas em edital anterior para transexuais e
LGBT e foram incluídas outras vagas para ampla concorrência, indígenas e quilombolas. Que as
trinta e duas pessoas inscritas no edital que foi cancelado tem o direito de estarem inscritas no

novo edital que está para sair. (iv) GT do Programa Futura-se: comunicou que a Reitoria da
UNILAB criou um grupo de trabalho para debater sobre o Programa Futura-se, em que
consultaria o posicionamento de todos os institutos da universidade sobre o programa. E
ressaltou a importância de participação e criação de parecer técnico do instituto frente ao
Programa Futura-se. Que alguns docentes estariam se reunindo para debater e estudar as
especificações do programa e que os que tivessem interesse poderiam participar. (v) Ações a
frete do IDR (laboratórios, compras e uso de espaços): a respeito dos laboratórios, comunicou
aos presentes que a direção e vice-direção conseguiram dar andamento a alguns processos
referentes algumas demandas já solicitadas antes e que estariam parados, dentre eles estaria a
solicitação do Laboratório de Geociência, compartilhado entre IDR e IEDS, da professora
Rafaella da Silva Nogueira, e que seu funcionamento estava previsto para o fim de agosto. Com
relação a compras, informou que já havia algumas tentativas de compras por parte da das
professoras Ana Carolina e Virna Braga e professor Luis Gustavo e desses processos de
solicitação de compras alguns equipamentos já chegaram e outros estariam por chegar e que
estes materiais serão distribuídos entre os setores do IDR. Em relação ao uso de espaços,
informou que já havia uma solicitação de uso de parte do espaço do RU de Auroras,
especificamente que estaria destinado à cozinha que não seria utilizado, das professoras Ana
Carolina e Virna Braga e o professor Luis Gustavo, e que este processo haveria circulados entre
os órgãos competentes e que haveria um parecer favorável da Vice-Reitoria em exercício
(professora Andrea Gomes Linard). (vi) projetos de Graduação e Pós-Graduação
desenvolvidos no IDR na gestão anterior: comunicou que era de conhecimento de todos(as) as
tentativas da gestão passada do IDR na criação de cursos de Graduação e Pós-Graduação que não
se efetivou a criação dos cursos propostos. Em reunião com a PROGRAD no início de agosto,
falou-se sobre os planos de criação de novos cursos em expansão do IDR, e a PROGRAD
informou que o último registro oficial de criação de curso do IDR era de uma proposta de PPC
do curso de Engenharia Florestal, a qual solicitou encaminhamentos sobre e não teve resposta do
instituto. Por fim, reforçou a necessidade de se aprovar a criação de um novo curso dentro do
instituto. II – ORDEM DO DIA: 1º ponto. Criação de novos cursos de Graduação. O Senhor
Presidente da sessão comunicou que em sua proposta na eleição para o cargo de diretor do IDR
seria a criação dos cursos de Engenharia de Alimentos e Zootecnia, porém, de imediato há a
necessidade de descartar a criação do curso de Zootecnia por falta de estrutura e mecanismos
essenciais para o desenvolvimento do curso, com isso o foco passaria para o curso de Engenharia
de Alimentos. O curso de Engenharia de Alimentos deve estar voltado para transformação de
produtos agrícola na região do Maciço de Baturité e parceria com os Países do continente
africano. Encaminhamentos do 1º ponto. Foi decido pelo Presidente da sessão que seria apenas

uma exposição de ideia e que ninguém precisaria definir as ações e votar naquele momento, pois
quando fosse o momento passaria em uma reunião do conselho do IDR. 2º ponto. Curso de PósGraduação. O professor Lucas Nunes da Luz, Presidente da sessão, expôs aos participantes
presentes seu interesse em aprovar e criar o curso de Agrobiodiversidade na modalidade Stricto
Sensu. Encaminhamentos do 2º ponto. Definiu-se que após o retorno das férias, iria ser
formada uma comissão e que estariam com APCN (Aplicativos de Propostas de Cursos Novos)
pronta até o final do mês de dezembro de dois mil e dezenove. Ficou também acertado que o
nome e estrutura do curso seria definido posteriormente. 3º ponto. Planejamento geral das
linhas de pesquisa, ações e projetos do IDR em consonância com as metas Institucionais. O
Senhor Presidente da sessão, definiu que este ponto seria colocado em debate em outra ocasião,
por ser complexo e prolongado. III – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradeceu o comparecimento dos membros presentes e declarou
encerrada a sessão às quinze horas e vinte e três 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.
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