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ATA DA 23ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE          
DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos seis dias de fevereiro de dois mil e              
vinte, às onze horas e dois 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); Lourenço Marreiros Castelo Branco (Gerente da           
Fazenda Experimental Piroàs em exercício), Andrezza Araújo de França (Representante          
Docente), Fred Denilson Barbosa da Silva (Representante Docente); Virna Braga Marques           
(Representante Docente); Eveline Pinheiro de Aquino (Representante Docente); Henderson         
Castelo Sousa (Representante Discente), e Henrique Pinho Oliveira (Representante dos          
Técnicos). I – ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum regulamentar, o Senhor           
Presidente, Lucas Nunes da Luz, cumprimentou os presentes e iniciou-se a sessão com os              
informes. I – Informes: (i) Andamento dos trabalhos do curso stricto sensu: o professor Lucas               
Nunes da Luz informou aos conselheiros presentes, que a proposta e Regimento Interno             
preliminar do curso stricto sensu em Agronomia estava finalizada e foi submetida a Pró-Reitoria              
de Pós-Graduação e Pesquisa, que é a primeira etapa do processo de submissão da proposta junta                
a CAPES, na APCN 2020. A proposta foi finalizada pela comissão composta pelos seguintes              
docentes: Fred Denilson Barbosa da Silva, Eveline Pinheiro de Aquino, Rafaella da Silva             
Nogueira, Geocleber Gomes de Sousa, e ajudando em outros setores os docentes: Lucas Nunes              
da Luz, Maria Ivanilda de Aguiar e Elisabeth Linhares Catunda. A proposta e Regimento Interno               
preliminar deverá retornar da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa na próxima semana,            
assim que isso ocorrer, a comissão irá realizar as correções necessárias e disponibilizar aos              
membros do conselho da unidade para ser submetido à aprovação, para depois ser encaminhado              
ao CONSEPE, e logo em seguida, estando tudo nos conformes, será enviado a CAPES. (ii) sobre                
o CONSEPE: a professora Susana Churka Blum, coordenadora e membro do conselho,            
informou aos presentes que no CONSEPE havia três vagas para coordenadores representarem as             
coordenações de cursos, um dos representantes é o Professor Sérgio, e recentemente surgiu mais              
uma vaga, assim a professora Susana Churka (suplente) e Silvia Helena (titular) se candidataram              
a esta vaga, em que foram aprovadas e participarão das reuniões. Considera o CONSEPE de               
extrema importância, por envolver tudo que está relacionado ao ensino, pesquisa e extensão. II –               
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA: O Senhor Presidente comunicou aos conselheiros         
presentes que esteve em reunião no dia cinco de fevereiro com o Reitor e diretores de outros                 
institutos da UNILAB para tratar a respeito das aulas práticas e redefinições de laboratórios.              
Nesta reunião foi confirmado os novos laboratórios destinados ao IDR, algo já informado em              
outras reuniões do conselho, assim como também a confirmação de parte do RU que será               
anexada aos laboratórios do IDR. Além disso, comunicou ainda, que houve uma reunião no dia               



cinco de fevereiro, entre gerentes da empresa INTERATIVA, ficais de contrato e colaboradores,             
para tratar a respeito da troca de cargo de 56 colaboradores. Atualmente todos estão ocupando a                
vaga de assistentes de apoio a Gestão, e no novo contrato está definido a dicotomia entre                
assistente e auxiliar, assim, determinando que 56 colaboradores sejam removidos para categoria            
de auxiliares. Nesta reunião, foi informado que os 56 colaboradores ficariam sob aviso prévio,              
que ficariam afastados durante o prazo de noventa dias, e que neste prazo, a empresa contrataria                
novas pessoas como auxiliares para que não houvesse prejuízo na prestação de serviços. A lista               
com os nomes dos 56 será divulgado até o dia dezoito de fevereiro. Além disso, ainda existe a                  
possibilidade de remanejamento de colaboradores entre os setores. Diante desse senário,           
comunicou que já procurou representantes da gestão superior, alegando que não poderia perder             
nenhum colaborador, pelo fato de não possuir servidores assistentes efetivos na unidade. III –              
ORDEM DO DIA: 1º 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 Eveline Pinheiro de Aquino, que teve              
como parecer da Comissão de Avaliação Docente, formada por Susana Churka Blum, Maria             
Ivanilda de Aguiar, e Marcelo Casimiro Cavalcante, que a docente está apta ao exercício do               
cargo; o parecer foi colocado em votação, o qual foi aprovado pelos conselheiros presentes,              
havendo apenas uma abstenção. 2º ponto de pauta: Sucessão da direção durante o período de               
afastamento do diretor Lucas Nunes da Luz. O presidente da sessão comunicou que, como a               
vice-diretora, Maria Ivanilda de Aguiar, está em período de gestação e prestes de entrar em               
processo de licença maternidade, e tendo em vista seu afastamento para participar em bancas de               
pós-doutorado entre os dias dezoito e vinte e um de fevereiro, há a necessidade do Conselho                
definir um substituto (a) para assumir as atividades da direção, conforme está exposto no estatuto               
da UNILAB. Informou que analisou as solicitações de agendamentos de férias, e identificou que              
a docente Eveline Pinheiro de Aquino, membro do conselho, não estaria em período de férias.               
Encaminhamentos do 2º ponto de pauta: foi definido que, se a vice-diretora, Maria Ivanilda de               
Aguiar, não puder assumir as atividades da direção, durante o afastamento do diretor, Lucas              
Nunes da Luz, a professora Eveline Pinheiro de Aquino, assumirá a direção do IDR. 3º ponto de                 
pauta: Aprovação da execução do Projeto CONSAN: O presidente da sessão passou a palavra              
a professora Jaqueline Sgarbi Santos para tratar sobre este ponto de pauta, já que ela está                
envolvida no projeto. A professora Jaqueline Sgarbi Santos comunicou aos conselheiros           
presentes que o projeto CONSAN iria passar por um processo de auditoria junto ao TCU, e para                 
isso seria necessária, neste trâmite, aprovação da execução do projeto CONSAN no Conselho da              
unidade acadêmica. Comunicou ainda, que antes do projeto CONSAN passar pela auditoria, as             
representações do projeto estão realizando uma análise profunda, observando as documentações           
legais que ainda precisam ser adicionadas ao processo nº 23282.015152/2017-40, cadastrado no            
SEI, que reuni toda documentação que diz respeita ao projeto. O presidente da Sessão ressaltou               
que quando o processo nº 23282.015152/2017-40 foi enviado ao IDR pela PROINST, ficou sem              
entender o que eles queriam, por não haver manifestação de solicitação no processo direcionado              
ao IDR, ao contatar o setor, observou-se que estavam querendo que o projeto CONSAN passasse               
por aprovação no Conselho da unidade. Encaminhamentos do 3º ponto de pauta: a execução da               
parte didática do Projeto CONSAN - CPLP, foi aprovado pelos conselheiros presentes, havendo             
apenas uma abstenção. Não foi colocado em votação as atividades que envolvem a execução              



financeiro ou de outra natureza do Projeto CONSAN, ficando reservado a PROINST esta             
atividade. IV – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor             
Presidente agradeceu o comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às onze             
horas e trinta e quatro 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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