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ATA DA 22ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE          
DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos dezesseis dias de janeiro de dois mil e              
vinte, às onze horas e trinta e seis minutos, na sala da direção do IDR 203, bloco B, 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: Jaqueline Sgarbi              
Santos (Representante Docente); Maria Ivanilda de Aguiar (Vice-Diretora do IDR); Susana           
Churka Blum (Coordenadora do Curso); Rafaella da Silva Nogueira (Representante Docente);           
Virna Braga Marques (Representante Docente); Geocleber Gomes de Sousa (Representante          
Docente); Henrique Pinho Oliveira (Representante dos Técnicos). Conselheiros ausentes:         
Lourenço Marreiros Castelo Branco (Gerente da Fazenda Experimental Piroàs em exercício);           
Andrezza Araújo de França (Representante Docente); e Henderson Castelo Sousa (Representante           
Discente). I – ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum regulamentar, o Senhor           
Presidente, Lucas Nunes da Luz, cumprimentou os presentes e iniciou-se a sessão com o              
informe. I – Informe: (i) Elaboração da Proposta e Regimento preliminar do curso de              
pós-graduação: o professor Lucas Nunes da Luz informou aos conselheiros presentes, como já             
era de conhecimento de todos, o instituto está na construção da proposta de um curso de                
pós-graduação. Nesta semana foi portariado uma comissão responsável por elaborar esta           
proposta, em que houve uma juntada de documentos, e que no dia dezessete de janeiro iriam se                 
reunir para definir proposta, para que no dia 30 de janeiro seja cadastrada no sistema a proposta e                  
o regimento preliminar. A comissão vai aproveitar algumas coisas de outras propostas, que vão              
apenas adaptar. Informou que a professora Maria Ivanilda realizou uma pesquisa nas PCN’s, e              
que o instituto está atendendo a todos os requisitos legais para a aprovação da proposta. II –                 
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Senhor Presidente comunicou aos conselheiros         
presentes que a sessão não ocorreu posteriormente a reunião do Colegiado do curso por não               
haver tempo hábil como de costume, porque o edital para professor visitante deveria passar por               
anuência do Ministério da economia, assim, para obedecer aos prazos definidos, o instituto             
deverá submeter a solicitação até o dia dezessete de janeiro. III – ORDEM DO DIA: 1º ponto                 
de pauta: Aprovação da ATA da 35ª Sessão Ordinária do Conselho da unidade. O presidente               
da sessão colocou em aprovação a ata da 35ª sessão Ordinária do Conselho do IDR, a qual foi                  
aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. 2º ponto de pauta: Apreciação do            
Parecer Final da CAD do Processo de Avaliação de Estágio Probatório. O Senhor Presidente              
informou que o Instituto recebeu o processo de Avaliação do Estágio Probatório da Professora              
Fernanda Schneider, que teve como parecer da Comissão de Avaliação Docente que a docente              
está aprovada no seu estágio probatório; o parecer foi colocado em votação, o qual foi aprovado                
pelos conselheiros presentes, havendo apenas uma abstenção. 3º ponto de pauta: Abertura de             
Concurso para professor substituto: O presidente da sessão comunicou que este concurso seria             
para suprir as atividades dos docentes Max César de Araújo e Albanise Barbosa Marinho, que               



estão desempenhando atividades de Pró-Reitoria. No processo de solicitação de abertura de            
editais, a Reitoria solicita a aprovação do conselho da unidade, assim, o instituto apenas replica a                
formatação dos editais anteriores e coloca em aprovação nas sessões para que seja possível dar               
seguimento ao fluxo do processo. Em relação a comissão julgadora não haveria a necessidade de               
ser definida neste momento. Encaminhamentos do 3º ponto de pauta: O presidente colocou em              
votação abertura dos dois editais para professor substituto, o qual foi aprovado por unanimidade              
pelos conselheiros presentes. De início ficou pré-definido também, que o professor Fred            
Denilson Barbosa da Silva seria o presidente da comissão julgadora do edital para professor              
substituto da professora Albanise Barbosa e os docentes Geocleber Gomes de Sousa (presidente)             
e Rafaella da Silva Nogueira (membro) do edital para professor substituto do professor Max              
César, e que a professora Virna Braga participaria como secretária de ambas as comissões. 4º               
ponto de pauta: Abertura de Concurso para professor visitante: O senhor presidente da             
sessão informou aos conselheiros presentes que a vaga para professor visitante foi complicada de              
conseguir devido as questões de recursos financeiros da universidade, que só foi possível, devido              
ao acordo de criação do curso de Engenharia de Alimentos, que o candidato a esta vaga deveria                 
dar suporte aos dois primeiros anos do curso. Esclareceu que um professor visitante não é               
docente exclusivamente do curso de Agronomia, mas do Instituto de Desenvolvimento Rural.            
Assim, este docente não necessariamente deverá possuir área de formação em Agronomia.            
Informou que havia encaminhado e-mail com algumas sugestões de perfil docente a ser definido              
no edital, na graduação temos as seguintes opções: Agronomia e Engenharia de Alimentos, no              
doutorado: Desenvolvimento Rural e sustentabilidade; Engenharia de Produção ou Produção de           
Alimentos; Agroecologia; Economia Agrícola e Desenvolvimento Territorial; e Ciência de          
Alimentos como sugestão da professora Ana Carolina. Comunicou que haveria recebido vários            
e-mails do Colegiado de Agronomia solicitando a inclusão da opção de doutorado em             
Agronomia, com graduação e Doutorado em Agronomia. Em seguida passou a palavra para que              
os conselheiros presentes se manifestassem sobre o assunto. Encaminhamentos do 4º ponto de             
pauta: este ponto foi colocado em votação pelo presidente da sessão e ficou decidido que o edital                 
deve determinar o seguinte perfil: (a) graduação em: Agronomia e Engenharia de Alimentos; e              
(b) doutorado em: Desenvolvimento Rural e Sustentabilidade; Engenharia de Produção;          
Engenharia de Alimentos. Agroecologia; Economia Agrícola e Desenvolvimento Territorial; e          
Agronomia. O edital terá também, como setor de estudo Desenvolvimento Rural e Segurança             
Alimentar e Nutricional. Ficou decidido também, que o edital seguirá a Resolução de professor              
visitante. IV – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor             
Presidente agradeceu o comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às doze             
horas e vinte e seis minutos. Para constar, eu, Lucas Nunes da Luz, Diretor do IDR, lavrei a                  
presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros. 
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