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UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR,
realizada aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta e quatro
minutos, via webconferência, 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 de Agronomia); Maria Clarete Cardoso Ribeiro
(Representante Docente); Rafaella da Silva Nogueira (Representante Docente); Virna Braga
Marques (Representante Docente); Geocleber Gomes de Sousa (Representante Docente); Henrique Pinho
Oliveira (Representante dos Técnicos); Erasto Gonçalves de Oliveira (Suplente na Gerência da Fazenda
Experimental Piroás); Francisco Geferson da Silva Lima (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 a comunicação da presidência. I – COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O
presidente da sessão comunicou aos conselheiros par�cipantes que havia convidado o professor Max César
de Araújo para expor sobre o ponto de pauta que havia solicitado, o qual não terá direito a voto por não ser
membro legal do Conselho. Em seguida, consultou os demais membros para saber se estes concordariam
com a par�cipação do professor Max César de Araújo, a qual foi aceita por unanimidade pelos conselheiros
presentes. II - Informes dos Conselheiros: O conselheiro Henrique Pinho Oliveira solicitou que o professor
Lucas Nunes da Luz relatasse a respeito do Plano de Biosegurança da Unilab. O professor Lucas Nunes da Luz
informou que o Plano de Biosegurança havia sido aprovado no Consuni na semana passada e teve uma
pequena modificação nos transportes com relação ao distanciamento entre as pessoas de 2 metros para 1,5
metros. Foi informado no Consuni que, na retomada do semestre 2020.1, a par�r de 04 de janeiro de 2021,
com relação às disciplinas que forem híbridas, ou seja, uma parte remota e outra presencial, os laboratórios
terão capacidades fixadas por espaço de pessoas para acessar e terão EPI's para docentes e discentes. Além
disso, a Unilab irá disponibilizar um centro de testagem para COVID-19, caso alguém apresente algum
sintoma. Em relação ao acesso aos campi e ônibus, será realizada a verificação de temperatura e
disponibilização de álcool em gel. Com relação ao RU, o acesso também será controlado, os alunos receberão
uma quen�nha e serão orientados a se alimentarem em locais específicos para evitar filas e aglomerações. A
conselheira Susana Churka Blum informou que estariam acontecendo várias reuniões com a PROGRAD e
demais ins�tutos para tratar da retomada das aulas em sistema híbrido, que todo o conteúdo teórico seria
trabalhado de maneira remota como foi no PLEX e que ainda discu�riam sobre a viabilidade das aulas
prá�cas. O conselheiro Henrique Pinho Oliveira informou que os técnicos estariam dispostos a ajudar nesse
processo de retomada das a�vidades laboratoriais deste que sejam respeitadas as normas de biosegurança.
Solicitou que houvesse uma conversa prévia e que os técnicos fossem informados com antecedência para se
organizarem em seus ambientes de trabalho. A professora Susana Churka Blum informou ainda que, na
próxima semana, haverá uma reunião para avaliar o PLEX. O professor Lucas Nunes da Luz informou que no
IDR ainda não �nha nenhuma decisão definida em relação a como vai ser a retomada das a�vidades, pelo
fato de que as decisões da gestão superior serem demoradas de entendimento, com falhas e lacunas, o que
não fazia sen�do convocar uma reunião para discu�r sobre. O conselheiro Francisco Geferson da Silva Lima
relatou que com a volta do semestre, em janeiro, seriam re�rados 15 dias trabalhados em março de 2020,
alertando, ainda, que os discentes provavelmente pegariam disciplinas que ainda não haviam sido
cursadas no mês de março. Assim, os discentes não teriam os 100 dias que normalmente são ofertados. O
professor Lucas Nunes da Luz informou que a questão colocada por Francisco Geferson da Silva seria levada
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para próxima reunião com a PROGRAD. Informou ainda, que o ins�tuto estaria recebendo um(a) novo(a)
servidor(a) efe�va aprovado(a) no úl�mo concurso da Unilab para Assistente em Administração, que tomará
posse no dia 30 de outubro de 2020, o qual passará por um treinamento durante 60 dias, em seguida
estará disponível no setor de trabalho. Este servidor(a) ficará na Secretaria do ins�tuto juntamente com o
colaborador Iago de Melo Vasconcelos, e a colaboradora Scheila Maria ficará na Coordenação do Curso de
Agronomia junto com a colaboradora Madeline Freire.  III - ORDEM DO DIA: 1º ponto de pauta: Aprovação
da ATA da 26° Sessão Extraordinária. Disponível no SEI, processo 23282.404950/2020-48, documento
0145038: O presidente da sessão relatou que a ata estaria disponível no SEI para ser realizada a leitura e
intervenções que fossem necessárias. Que duas pessoas haviam se adiantado e assinado a ata, porém esta
ainda não teria sido aprovada. Em seguida o presidente da sessão colocou em aprovação a ATA da 26° Sessão
Extraordinária do Conselho do IDR, a qual foi aprovada por unanimidade. 2º ponto de pauta: Aprovação do
Projeto de Residência Agrária aprovado no MAPA : O presidente da sessão relatou que já era de
conhecimento de todos sobre o projeto que as professoras Jaqueline Sgarbi Santos, Daniela Queiroz Zuliani e
professor Marcelo Casimiro haviam subme�do ao Mistério da Agricultura, o qual foi aprovado, mas que
ainda necessita ser aprovado no Conselho da unidade acadêmica para que seja encaminhado à fundação de
apoio que fará a gestão financeira do projeto. Mencionou que o projeto, antes de ser subme�do, foi
aprovado pela reitoria e foi enviado ao Mistério da Agricultura, que o aprovou e  o devolveu à Unilab para
aprovação no Conselho. Em seguida, passou a palavra para professora Jaqueline Sgarbi Santos, para explicar
melhor sobre o ponto. A professora Jaqueline Sgarbi Santos relatou que havia subme�do o projeto ao
Programa de Residência Agrária financiado pelo MAPA. Foram subme�dos ao programa mais de
quatrocentos projetos e aprovados setenta e cinco, no país, destes, seis no Estado do Ceará. O projeto
contará com a oferta de dez bolsas, com duração de um ano, aos estudantes par�cipantes que sejam recém
formados em Agronomia. Estes estudantes atuarão como Agrônomos em seis unidades residentes no Estado
Ceará. O projeto para ser encaminhado foi necessário ser aprovado em várias instâncias. Antes de colocar
em votação o projeto, o senhor presidente sugeriu que todos procurassem se informar melhor sobre o
projeto, considerando sua importância. Em seguida, o presidente da sessão colocou em aprovação o projeto,
o qual foi aprovado por unanimidade. 3º ponto de pauta: Recondução do Gestor da Fazenda Experimental
Piroás ao cargo pelo período de 12 meses:  O presidente da sessão relatou que o mandato do gestor havia
encerrado e que, mediante as dificuldades de realizar nova eleição via SIGAA durante o período remoto, foi
decido que o atual gestor seria reconduzido as atribuições por mais doze meses, contando a par�r da data de
enceramento do mandato, em maio de 2020. Mencionou que o Comitê Gestor da FEP reuniu-se e votou a
respeito e encaminhou ao IDR para apreciação a ATA de aprovação, confirmando a recondução
do servidor Lourenço Marreiros Castelo Branco. Em seguida, o senhor presidente da sessão colocou em
votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 4º ponto de pauta: Recondução da Coordenadora e vice
coordenadora do curso de Agronomia aos respec�vos cargos pelo período de 12 meses. O presidente da
sessão comunicou que este ponto seria similar ao ponto de pauta anterior. Que o vencimento do mandato
de ambas se enceram em treze de novembro de 2020, havendo, mediante as dificuldades já apresentadas,
reconduzir os mandatos por mais doze meses, a par�r da data de vencimento. Que a decisão já havia sido
deba�da e aprovada no Colegiado do Curso de Agronomia. Em seguida o senhor presidente da sessão
colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. 5º ponto de pauta: Pedido de remoção Prof. Max
César. O senhor presidente da sessão relatou que o professor Max César de Araújo havia sido convidado para
explanar sobre este ponto de pauta. Esclareceu que não seria votado por estar além da prorroga�va
do Conselho da unidade. Seria mais para conhecimento de todos a respeito do encaminhamento de seu
processo de solicitação de remoção. Em seguida passou a palavra ao professor Max César de Araújo. O
professor Max César cumprimentou os presentes, e comunicou, com teor de tristeza, que vem solicitar sua
remoção da Unilab. Tendo em vista que todos os equipamentos que haviam sido solicitados desde 2012,
estão chegando agora para o Curso de Agronomia da Unilab, com a fase de finalização do processo de
compra. Mas, neste ano, para sua surpresa a  sua esposa foi removida por interesse da administração federal
para Campina Grande - Paraíba. Ela estava atuando no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, em
Fortaleza - Ceará. Houve tenta�vas para reverter a situação, porém sem sucesso. Já havia procurado o
professor Lucas Nunes e a professora Susana Churka e exposto a situação que estava
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vivenciando. Mencionou que o pedido era garan�a pela Lei 8.112/1990, especificamente em seu ar�go 36.
Considerou importante a exposição de mo�vos de  sua solicitação de remoção, já que não era de seu
interesse sair do ins�tuto e da Unilab. Encaminhamento: Foi decido que o pedido seria encaminhado pelo
professor Max César para Superintendência de Gestão de Pessoas - SGP, tendo em vista, neste caso, que não
compete ao Conselho da unidade aprovar o pedido de remoção, ficando a cargo da gestão superior. 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 e cinquenta e cinco 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.

APROVAÇÃO DA ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO
RURAL – IDR

Documento assinado eletronicamente por HENRIQUE PINHO OLIVEIRA, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, em
09/12/2020, às 15:01, 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 SUSANA CHURKA BLUM, COORDENADORA DE CURSO, em
09/12/2020, às 15:04, 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 DANIELA QUEIROZ ZULIANI, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 09/12/2020, às 15:04, 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 ERASTO GONÇALVES DE OLIVEIRA, TÉCNICO EM
AGROPECUARIA, em 10/12/2020, às 14:23, 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 RODRIGO PAULINO DA SILVA, Usuário Externo, em
10/12/2020, 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 MARIA IVANILDA DE AGUIAR, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 10/12/2020, às 15:53, 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 MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 11/12/2020, às 10:20, 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 JAQUELINE SGARBI SANTOS, PROFESSOR DO MAGISTÉRIO
SUPERIOR, em 11/12/2020, às 14:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0193248 e o
código CRC B6967C0B.
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