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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 24ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, realizada aos cinco dias de março de dois mil e
vinte, às catorze horas, na sala 301 de videoconferência, bloco C, no Campus das Auroras, em Redenção/CE, mediante prévia convocação, sob a presidência
do Diretor do Ins�tuto, Lucas Nunes da Luz, e com a presença dos seguintes Conselheiros: Jaqueline Sgarbi Santos (Representante Docente); Susana Churka
Blum (Coordenadora do Curso); Rafaella da Silva Nogueira (Representante Docente); Ana Carolina da Silva Pereira (Representante Docente); Andrezza Araújo
de França (Representante Docente) Geocleber Gomes de Sousa (Representante Docente); Henrique Pinho Oliveira (Representante dos Técnicos); e
Henderson Castelo Sousa (Representante Discente). Conselheiros ausentes: Lourenço Marreiros Castelo Branco (Gerente da Fazenda Experimental Piroás
em exercício). 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 – INFORME: (i) sobre a reunião. Informou que a reunião se daria de forma rápida, com pauta única, tratando-se
apenas da aprovação do projeto de proposta da criação do curso de pós-graduação em Agronomia do IDR. Explicou que houve a reunião preparatória e que
projeto deveria passar por apreciação do conselho que é a unidade competente. Informou ainda, que a falta do Lourenço Marreiros Castelo Branco na
reunião seria jus�ficada, pois na urgência da convocatória não incluiu seu nome no convite da sessão, e pediu desculpas em nome da direção do ins�tuto
pelo ocorrido; (ii) informe da Coordenação do Curso de Agronomia. A professora Susana Churka Blum solicitou aos conselheiros presentes se teriam alguma
sugestão a respeito da oferta 2020.2 do curso de Agronomia, como já era de conhecimento de todos do ins�tuto estava com processo sele�vo para
contratação de docente subs�tuto para ocupar a vaga da professora Maria Ivanilda de Aguiar durante sua licença maternidade, porém, recentemente, todos
os processos de contratação foram adiados pelo Governo Federal. Além disso, estar chegando ao fim o contrato das docentes Francisca Robevania e Rafaela
Melo, ambas subs�tutas, tendo em vista que não há possibilidade de renovação dos contratos. Informou ainda que a professora Maria Gorete estava com
problemas de saúde desde o semestre 2019.2, e iria encaminhar o pedido de licença saúde. Assim, o colegiado do curso teria que pensar em alterna�vas. O
professor Lucas Nunes da Luz sugeriu que no caso da professora Maria Gorete, que a disciplina de Anatomia não fosse ofertada no período 2020.2, tendo
em vista que os atuais discentes que estão no curso não são formandos, sendo ofertada a disciplina posteriormente. E em relação aos demais casos,
informou que o reitor estava realizando consulta jurídica para resolver a situação. II – COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Senhor Presidente comunicou
aos conselheiros presentes que havia recebido a ATA da 22ª e 23ª Sessão Extraordinária, além disso, como estaria de férias entre os dias 23 de março a três
de abril, e virtude da licença maternidade da vice-diretora do IDR, Maria Ivanilda de Aguiar, seria necessário escolher um representante do decanato do
conselho da unidade acadêmica para assumir as atribuições da direção do IDR durante seu período de férias, assim, consultou a possibilidade de colocar em
ponto de pauta esses dois tópicos, já que no convite convocatório não havia incluído, o qual foi aceito por unanimidade pelos membros presentes. III –
ORDEM DO DIA: 1º ponto de pauta: aprovação do projeto de proposta da criação do curso de pós-graduação em Agronomia do IDR. O presidente da
sessão, Lucas Nunes da Luz, comunicou aos membros presente, que pela manhã realizou-se a reunião da comissão de elaboração do programa de pós-
graduação em Agronomia - PPGAGRO e do colegiado do programa. Nesta reunião foram realizados alguns ajustes na proposta que havia sido encaminhada
aos conselheiros, que não alterou a estrutura já conhecida por todos, apenas confirmou a forma de seleção, que seria apenas prova escrita e avaliação de
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currículo. Também foi decidido que em cada processo sele�vo será direcionado 50% das vagas para ampla concorrência; 30% a candidatos estrangeiros; e
20% a ações afirma�vas, porém, para aprovação do candidato, é necessário que a�nja a nota mínima de sete pontos. Além disso, nesta reunião foi realizada
uma redução em relação ao número de disciplinas a ser ofertadas nas duas linhas de pesquisa. Neste ponto de pauta, foram apresentadas ainda, sugestões
pela conselheira e representante docente do colegiado do Curso de Agronomia, Ana Carolina da Silva Pereira, que esclareceu suas dúvidas e dos membros
do colegiado em relação a proposta da criação do curso de pós-graduação em Agronomia, e ao final de sua fala, entregou ao presidente da sessão, Lucas
Nunes da Luz, seus apontamentos, para serem incorporados na versão final da proposta de criação do curso. No decorrer do debate, a professora Jaqueline
Sgarbi Santos, solicitou que fosse adicionada ao programa uma disciplina da área social da agricultura, jus�ficando sua importância. Encaminhamento do 1º
ponto de pauta: tendo em vista os apontamentos tomados na reunião da comissão de elaboração do programa de pós-graduação em Agronomia -
PPGAGRO e do colegiado do programa nesta manhã, e as propostas apresentadas pelos membros do conselho da unidade acadêmica, o senhor presidente
da sessão, Lucas Nunes da Luz, colocou em votação o projeto da proposta da criação do curso de pós-graduação em Agronomia do IDR, o qual foi aprovado
por unanimidade pelos conselheiros presentes. Em relação a solicitação da professora Jaqueline Sgarbi Santos, a presidência da sessão, em sua fala,
jus�ficou que não seria possível no momento porque não disponibilizamos atualmente de nenhum docente credenciado no programa que possa ministrar a
disciplina, mas que seria contemplada nos tópicos especiais. 2º ponto de pauta: aprovação da ATA da 22ª e 23ª Sessão Extraordinária do Conselho da
unidade. O presidente da sessão colocou em aprovação a ata da 22ª e 23ª sessão Extraordinária do Conselho do IDR, a qual foi aprovada por unanimidade
pelos conselheiros presentes. 3º ponto de pauta: escolha do decano do conselho da unidade acadêmica para assumir as atribuições da direção do IDR
durante o período de férias do atual diretor. O senhor presidente da sessão, Lucas Nunes da Luz, informou que a primeira escolha por ordem do decanato
do conselho do IDR seria a professora Andrezza Araújo de França, a qual aceitou assumir as a�vidades da direção. Desta forma, o presidente da sessão
colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos membros do conselho presente. IV – ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Nada mais havendo a
tratar, o senhor presidente agradeceu o comparecimento dos membros e declarou encerrada a sessão às quinze horas. Para constar, eu, Lucas Nunes da Luz,
Diretor do IDR, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros.

 

Documento assinado eletronicamente por SUSANA CHURKA BLUM, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/05/2020, às 15:30, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS NUNES DA LUZ, DIRETOR(A) DE INSTITUTO, em 18/05/2020, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/05/2020, às 16:20, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLA DA SILVA NOGUEIRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/05/2020, às 09:15, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por FRED DENILSON BARBOSA DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/05/2020, às 09:31,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANDREZZA ARAÚJO DE FRANÇA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/05/2020, às 10:28, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por GEOCLEBER GOMES DE SOUSA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 20/05/2020, às 11:35, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE PINHO OLIVEIRA, TECNICO DE LABORATORIO AREA, em 21/05/2020, às 15:24, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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