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ATA DA 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE          
DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos vinte e oito dias de novembro de dois              
mil e dezenove, às nove horas e dezoito minutos, na sala de aula 307, 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 Conselheiros: Daniela Queiroz              
Zuliani (Representante Docente); Maria Ivanilda de Aguiar (Vice-Diretora do IDR); Susana           
Churka Blum (Coordenadora do Curso); Fred Denilson Barbosa da Silva (Representante           
Docente); Virna Braga Marques (Representante Docente); Lourenço Marreiros Castelo         
Branco (Gerente da Fazenda Experimental Piroàs em exercício). Conselheiros ausentes:          
Geocleber Gomes de Sousa (Representante Docente); Andrezza Araújo de França (Representante           
Docente); Henrique Pinho Oliveira (Representante dos Técnicos); e Henderson Castelo Sousa           
(Representante Discente). I – ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum         
regulamentar, o Senhor Presidente cumprimentou os presentes e iniciou-se a sessão como os             
informes. I – Informes: (i) Eleição para escolha dos integrantes do IDR na Comissão              
Permanente de Pessoal Docente – CPPD para o biênio 11/2019 a 11/2021: o professor Lucas               
Nunes da Luz informou aos conselheiros presentes que a CPPD lançou o Edital Complementar              
nº 46/2019, autorizado pela reitoria, tendo em vista a não participação de todos os institutos no                
processo eleitoral anterior. E que o processo estaria ocorrendo normalmente no IDR, e que hoje               
seria o último dia de votação; (ii) Sobre os Laboratórios e novas salas: comunicou que havia                
sido consultado a respeito da mudança dos Laboratórios de Geologia e Morfologia e Recursos              
Genéticos do Campus dos Palmares para o Campus de Auroras, está decisão foi tomada pela               
Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN, mediante a necessidade de transformar o espaço            
ocupado pelos laboratórios em sala de aula. Comunicou ainda, que iria formalizar uma proposta              
ao Instituto de Ciências Exatas e Da Natureza – ICEN do descompartilhamento dos Laboratórios              
de Geologia e Fisiologia Vegetal. Em relação as novas salas, informou que havia solicitado duas               
salas no térreo do Bloco D, em Auroras e que estas seriam utilizadas como depósito para aguarda                 
de materiais do Professor Geocleber Gomes de Sousa. Além disso, conseguiu as salas 201 e 202,                
que ficam do lado da direção do IDR, estas salas serão destinadas para acomodar a Coordenação                
do Curso de Engenharia de Alimentos e Coordenação dos cursos de Pós-Graduação; (iii) Eleição              
para Escolha da Representação dos Técnicos Administrativo no Conselho do IDR: informou que             
havia comunicado aos técnicos para realização do processo eleitoral para escolha da            
representação técnica para compor o Conselho da unidade acadêmica, tendo em vista o fim do               
mandato da representação anterior. II – COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Senhor           
Presidente comunicou aos conselheiros presentes que o Professor Max César havia participado            
da solicitação de compra de máquinas agrícolas, assim, havia solicitado a direção do instituto que               
oficializasse a demanda de aquisição de combustível, óleos e diversos outros materiais de             
manutenção para máquinas adquiridas à Coordenação de Serviços Operacionais – CSO. Foi            



informado pela CSO que na Unilab não havia esta perspectiva de solicitação, tudo que diz               
respeito a manutenção de veículos devem ser realizado via contrato de licitação. III – ORDEM               
DO DIA: 1º ponto de pauta: Progressão Funcional Docente. O Senhor Presidente informou             
que o Instituto recebeu o processo de Promoção da Professora Maria do Socorro Moura Rufino               
de Adjunto-C IV para Associado-D I, que teve como parecer da Comissão de Avaliação Especial               
que a docente cumpriu com as exigências para obtenção de promoção para Associado I; o               
parecer foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. 2º ponto de pauta:            
Aprovação de Atas. O presidente da sessão colocou em aprovação a ata da 7ª e 8ª reunião                 
Extraordinária da direção do instituto com docentes, discentes e técnicos, e a ata da 34ª sessão                
Ordinária do Conselho do IDR, as quais foram aprovadas por unanimidade pelos conselheiros             
presentes. IV – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor             
Presidente agradeceu o comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às nove             
horas e cinquenta minutos. Para constar, eu, Iago de Melo Vasconcelos, Assistente de Apoio à               
Gestão do IDR e Secretário da sessão, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será                  
assinada pelos Conselheiros. 
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