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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE 1 

DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos dezessete dias de outubro de dois mil e 2 

dezenove, às catorze horas e catorze minutos, na sala de aula 215, bloco C, 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); Eveline Pinheiro de Aquino Representante Docente); Jaqueline Sgarbi 6 

Santos (Representante Docente); Daniela Queiroz Zuliani (Representante Docente); Maria 7 

Ivanilda de Aguiar (Vice-Diretora do IDR); Susana Churka Blum (Coordenadora do Curso); 8 

Rafaella da Silva Nogueira (Representante Docente); Virna Braga Marques (Representante 9 

Docente). Conselheiros ausentes: Lourenço Marreiros Castelo Branco (Gerente da Fazenda 10 

Experimental Piroàs em exercício); Geocleber Gomes de Sousa (Representante Docente); 11 

Henrique Pinho Oliveira (Representante dos Técnicos); e Henderson Castelo Sousa 12 

(Representante Discente). I – ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum 13 

regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e informou aos conselheiros que 14 

havia esquecido de convidar para a sessão o Lourenço Marreiros Castelo Branco (Gerente da 15 

Fazenda Experimental Piroàs em exercício), assim, lhes consultou se poderia dar continuidade na 16 

reunião ou cancelaria. A decisão dos presentes foi em continuar com a sessão ordinária do 17 

conselho. Em seguida iniciou a sessão como os informes. I – Informes: (i) Resultados 18 

preliminares do grupo de trabalho responsável pelo estudo de viabilidade técnica do curso de 19 

Engenharia de Alimentos: o professor Lucas Nunes da Luz informou que o grupo de trabalho foi 20 

portariado, e que a análise técnica da viabilidade de criação do curso está em andamento, que os 21 

resultados preliminares já teriam passado pela direção do IDR. O grupo teria feito a primeira 22 

proposta de grade curricular do curso, e logo mais seria emitido a versão definitiva desta grade 23 

curricular; (ii) Código de vaga para o IDR: comunicou que já havia três códigos de vaga para 24 

docente efetivo confirmadas destinadas ao IDR, e que havia a possibilidade de mais duas vagas a 25 

serem confirmadas posteriormente. Informou que, para o ano de 2020 teria um professor visitante; 26 

(iii) Laboratórios e pedidos de compra para 2020: informou que os pedidos realizados de compras 27 

estariam chegando. Comunicou que a mudança da CIED para o Campus da Liberdade estar se 28 

efetivando, e que a partir da próxima semana daria espaço para a instalação do Laboratório de 29 

Geomática. Ainda informou que foi procurado por representações da PROPLAN para analisar a 30 

viabilidade de mudança dos laboratórios de Física dos Solos; Química dos Solos e Biologia 31 

Molecular instalados no Campus dos Palmares para o Campus das Auroras, está demanda se 32 

justificaria pelo fato da PROPLAN estar precisando urgentemente de três salas em Palmares; e (iv) 33 

Vagas discentes ofertadas no curso de Agronomia: comunicou que os representantes docentes 34 

presentes conversassem com seus pares sobre as vagas discentes para ser incluído posteriormente 35 

como ponto de pauta na sessão do conselho. Informou que foi procurado pela Pró-Reitoria para 36 

falar sobre o número de vagas a ser ofertadas para a entrada de novos discentes no curso de 37 

Agronomia, que atualmente são duas entradas por ano, e a proposta da Reitoria seria de reduzir 38 

para apenas uma entrada, entre quarenta a cinquenta alunos, porém, deixou para definir essa 39 



questão futuramente. II – ORDEM DO DIA: 1º ponto de pauta: Aprovação de ATA. O Senhor 40 

Presidente colocou em votação as Atas da 9ª reunião extraordinária e 33ª reunião ordinária, em 41 

que foram aprovadas por unanimidade pelos os conselheiros presentes. 2º ponto de pauta: 42 

Avaliação de Estágio Probatório e Progressão Funcional Docente. O Senhor Presidente 43 

informou que o Instituto recebeu os seguintes processos de avaliação de estágio probatório e 44 

progressão funcional docente para apreciação no Conselho: (a) Avaliação de Estágio Probatório 45 

da professora Elisabeth Linhares Catunda. A professora Elisabeth Linhares Catunda teve como 46 

parecer da Comissão de Avaliação Docente a aptidão mediante a documentação apresentada, o 47 

parecer foi aprovado por unanimidade; (b) Avaliação de Estágio Probatório da professora 48 

Jaqueline Sgarbi Santos. A professora Jaqueline Sgarbi Santos teve como parecer da Comissão de 49 

Avaliação Docente a aptidão para o exercício do cargo, tendo cumprido com êxito o estágio 50 

probatório, o parecer foi aprovado por maioria, houve uma abstenção; (c) Progressão Funcional 51 

da Professora Maria Ivanilda de Aguiar de Adjunto-C I para Adjunto-C II. Professora Maria 52 

Ivanilda de Aguiar teve parecer da Comissão de Avaliação Docente a aptidão para a progressão 53 

funcional, o parecer foi aprovado por maioria, houve uma abstenção; (d) Progressão Funcional da 54 

Professora Clebia Mardonia Freitas Silva. A Professora Clebia Mardonia Freitas Silva teve como 55 

parecer da Comissão de Avaliação Docente a aptidão por ter atendido todos os pré-requisitos para 56 

obtenção da promoção funcional de Adjunto IV para Associado I, o parecer foi aprovado por 57 

unanimidade; (e) Progressão Funcional do Professor Francisco Nildo da Silva de Associado II para 58 

Associado III. O Professor Francisco Nildo da Silva teve parecer Comissão de Avaliação Docente 59 

a aptidão por ter atendido todas as exigências para obter a progressão funcional de professor 60 

Associado II para professor Associado III, o parecer foi aprovado por unanimidade. 3º ponto de 61 

pauta: Conversão da disciplina de estágio supervisionado obrigatório em atividade 62 

(individual e coletiva). O Senhor Presidente comunicou que na última reunião do Colegiado do 63 

curso de Agronomia, realizada em agosto, já havia sido debatido sobre o assunto e que era de 64 

conhecimentos de todos. O Senhor Presidente colocou em aprovação a conversão da disciplina de 65 

estágio supervisionado obrigatório em atividade, em que foi aprovado por unanimidade pelos 66 

conselheiros presentes. 4º ponto de pauta. Aprovação de criação da comissão de trabalho para 67 

elaboração do PPP de Engenharia de Alimentos. O Senhor Presidente comunicou aos 68 

conselheiros presentes que já teria formado uma comissão responsável por cria a grade curricular 69 

do curso de Engenharia de Alimentos, e quando essa comissão finalizassem os trabalhos, iria emitir 70 

uma nova portaria com os nomes dos docentes já participantes da comissão anterior, após uma 71 

consulta prévia de interesse em dar continuidade aos trabalhos já iniciados, com acréscimo das 72 

professoras Fernanda Schneider e Daniela Queiroz Zuliani para elaborar o PPP do curso. Este 73 

ponto foi colocado em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 5º ponto de pauta. 74 

Solicitação de devolução do espaço relativo ao Laboratório de Anatomia e Morfologia 75 

Animal.  O Senhor Presidente relator que todos deveriam ter acompanhado um processo antigo 76 

relativo a perca do Laboratório de Morfologia Animal da Professora Maria Gorete Flores Salles, 77 

que foi cedido para NULAB. Em reunião com os docentes da área animal, os quais estão criando 78 

um PPP e conversou-se a respeito da possibilidade de solicitar ao NULAB a posse do Laboratório 79 

de Morfologia Animal. Este ponto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 6º ponto 80 

de pauta. Pós-Doutorado da Professora Daniela Queiroz Zuliani. O Senhor Presidente passou 81 

a palavra à Professora Daniela Queiroz Zuliani. A Professora Daniela Queiroz Zuliani fez uma 82 

explanação sobre a importância do Pós-Doutorado e justificou que fazia parte do cumprimento da 83 

meta 1ª do Projeto CONSAN CPLP por meio da realização de pesquisa em nível de Pós-84 



Doutorado. Seu afastamento será de março de 2020 a março de 2021 em Guiné-Bissau. Este ponto 85 

foi colocado em votação pelo Senhor Presidente e aprovado pelos conselheiros presentes, havendo 86 

uma abstenção. 7º ponto de pauta. Concurso para substituição da Professora Maria Ivanilda 87 

de Aguiar. O Senhor Presidente da sessão relatou que já era de conhecimento de todos que a 88 

Professora Maria Ivanilda de Aguiar está em período de gestação, havendo a necessidade de formar 89 

uma comissão responsável pela realização em breve de um concurso para substituto, com isso, 90 

mesmo que não fosse definido neste instante, expôs as sugestões de nomes que o instituto tem até 91 

o momento. III – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor 92 

Presidente agradeceu o comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às treze horas 93 

e trinta minutos. Para constar, eu, Iago de Melo Vasconcelos, Assistente de Apoio à Gestão do 94 

IDR e Secretário da sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos 95 

Conselheiros. 96 

 

APROVAÇÃO DA ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO 
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