
27/04/2021 SEI/UNILAB - 0262254 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=301960&infra_sistema=… 1/7

 
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL – IDR, da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), realizada aos oito dias de abril
de dois mil e vinte e um, às catorze horas e onze minutos, via webconferência, mediante prévia convocação,
sob a presidência do Diretor do Ins�tuto, Lucas Nunes da Luz, estando também presentes nesta sessão os
seguintes conselheiros: Maria Ivanilda de Aguiar (Vice-diretora do IDR); Susana Churka Blum (Coordenadora
do Curso de Agronomia); Francisco Geferson da Silva Lima (Representante Discente – Suplente); Geocleber
Gomes de Sousa (Representante Docente); Henrique Pinho Oliveira (Representante dos Técnicos
Administra�vos); Jaqueline Sgarbi Santos (Representante Docente); Lourenço Marreiros Castelo
Branco (Gerente da Fazenda Experimental Piroás); Maria Clarete Cardoso Ribeiro (Representante Docente -
Suplente) e Rafaella da Silva Nogueira (Representante Docente); e ausente a conselheira Virna Braga
Marques (Representante docente). I – ABERTURA DOS TRABALHOS: Havendo quórum regulamentar, o
Presidente da sessão cumprimentou os conselheiros presentes e iniciou com a comunicação da
presidência. II – COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA: O Presidente da sessão informou que seria viável uma
alteração da ordem dos pontos de pauta que foram apresentados no convite para esta sessão, sugerindo a
apreciação do Regimento Interno do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural como o úl�mo ponto de pauta,
tendo em vista que a referida apreciação iria requerer mais tempo. Todos os presentes manifestaram
concordância. Então, o Presidente perguntou se os conselheiros �nham algum informe a apresentar e passou
a palavra para a Vice-Diretora do IDR. III – INFORMES: Maria Ivanilda de Aguiar falou que não �nha de fato
um informe, mas sim uma pergunta, e ques�onou se o Diretor �nha alguma informação sobre o processo de
contratação dos estagiários para o Ins�tuto de Desenvolvimento Rural. Lucas Nunes da Luz respondeu que o
processo está suspenso por período indefinido, uma vez que não é possível que os candidatos se apresentem
de forma presencial à Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP), sem um plano de trabalho adequado,
inviabilizando a contratação destes por enquanto, diante do atual cenário da pandemia do coronavírus. Com
a palavra, Maria Clarete Cardoso Ribeiro colocou que é importante também ver a questão do
redimensionamento de energia elétrica para os laboratórios, para que não haja problemas com a energia.
Então, Henrique Pinho Oliveira informou que já foi solicitado esse redimensionamento para vários
laboratórios e que, à medida que os problemas são iden�ficados, novas solicitações são feitas. Também
mencionou que, para os novos laboratórios, serão solicitadas avaliações dos engenheiros elétricos. Em
seguida, o Presidente deu início à ordem do dia. IV – ORDEM DO DIA: 1º ponto de pauta: Aprovação da Ata
39ª Sessão Ordinária do Conselho do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural. Relator: Lucas Nunes da Luz. O
Presidente da sessão reforçou junto aos conselheiros que as atas ficam disponíveis, para análise, no Sistema
Eletrônico de Informações - SEI - e colocou em votação a aprovação da referida ata. A ata foi aprovada por
unanimidade. 2º ponto de pauta: Apreciação do processo ele�vo de representantes docentes do Ins�tuto
de Desenvolvimento Rural no Conselho Universitário (Consuni). Relator: Lucas Nunes da Luz. O Diretor do
IDR informou que o representante docente do IDR no Consuni, cujo mandato se encerrou, era o professor
Antônio Marcelo Cavalcan�, o qual optou por não se candidatar novamente, e o suplente era o professor
Silas Primola. Assim, foi realizado um processo ele�vo para os novos representantes (�tular e suplente), de
modo que a professora Susana Churka Blum se candidatou para atuar como representante docente �tular do
IDR, no Consuni, e o professor Silas Primola Gomes como suplente, com um mandato de três anos. Diante do
exposto, o Diretor do IDR colocou os nomes desses professores para aprovação deste conselho. O nomes de
Susana Churka Blum e Silas Primola Gomes como representantes docentes do IDR, no Consuni,
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respec�vamente �tular e suplente, foram aprovados por unanimidade. 3º Ponto de pauta: Apreciação da
indicação para a suplência da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD). Relator: Lucas Nunes da
Luz. O Presidente da sessão comunicou que o professor Luiz Gustavo, até então suplente na CPPD, renunciou
a este papel. Desse modo, a Direção do IDR pediu aos docentes do IDR, que aqueles interessados se
candidatassem, para que a escolha pudesse ser realizada por este conselho, evitando a dispendiosidade de
um novo processo ele�vo para a suplência na CPPD. Logo, apresentou o nome da professora que se
candidatou, Maria do Socorro Moura Rufino, e colocou-o em votação. Todos os conselheiros aprovaram. 4º
Ponto de Pauta: Apreciação do Regimento Interno do Ins�tuto de Desenvolvimento Rural. Relator: Lucas
Nunes da Luz. O Presidente da sessão relembrou os presentes que a proposta do Regimento Interno do
Ins�tuto de Desenvolvimento Rural foi enviada a todos os servidores do Ins�tuto, para a manifestação de
sugestões, junto aos representantes de suas respec�vas categorias neste conselho. Porém, acrescentou que
o regimento ainda não seria colocado em votação nesta sessão por dois mo�vos: ainda havia uma nova parte
a ser inserida na proposta, de autoria do próprio relator, que precisará ser analisada por todos, para novas
sugestões, e que a Secretaria dos Órgãos de Deliberação Superior (SODS) orientou que a aprovação de
regimento interno tem que ser em sessão com ponto de pauta único. Assim, uma sessão extraordinária seria
solicitada para aprovar o regimento em questão. Mas comunicou que na presente sessão o regimento seria
avaliado e que as sugestões aceitas e as jus�fica�vas daquilo que pôde ou não pôde ser alterado no
regimento seriam apresentadas. Ressaltou, mais uma vez, que posteriormente a proposta de regimento
passaria por nova análise, para então ser apreciada novamente por este conselho. Com a palavra, Susana
Churka Blum perguntou se os Regimentos do Colegiado do Curso de Agronomia e do IDR seriam enviados
juntos ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE). O Diretor do IDR respondeu que o ideal é que
o Regimento do IDR seja enviado primeiro, uma vez que o regimento do colegiado tem que obedecer ao
regimento do Ins�tuto e explanar com mais detalhes aquilo que não foi explanado no regimento do próprio
Ins�tuto. Mas os dois regimentos poderiam ser enviados juntos, desde que o Regimento do Colegiado do
Curso de Agronomia fosse revisado e es�vesse em consonância com o Regimento Interno do IDR, sendo
consertadas as possíveis brechas. Lucas Nunes da Luz também informou que está aguardando uma resposta
da SODS, pois, ao que parece, o Regimento do Colegiado do Curso de Agronomia somente precisa ser
aprovado pelo Conselho do Ins�tuto, contudo, ainda está aguardando uma manifestação concreta da
secretaria, a qual ainda está avaliando a situação. A Coordenadora do Curso de Agronomia manifestou
compreensão e agradeceu a resposta. Dando con�nuidade, o Presidente da sessão iniciou a apresentação do
Regimento Interno do IDR, para apreciação dos conselheiros. Lucas Nunes da Luz informou que o documento
em pauta já passou pelas correções grama�cais recomendadas e que, antes da publicação, passará por uma
nova revisão grama�cal específica. Então, apresentou a primeira mudança feita no capítulo um, no primeiro
parágrafo, do primeiro ar�go, que foi a re�rada da palavra “localmente”, considerando que a presença desta
poderia excluir a questão da internacionalização; essa sugestão foi dada pelas professoras Rafaella da Silva
Nogueira e Susana Churka Blum. Na oportunidade, foi inserido pelo relator um novo parágrafo no ar�go
supracitado, abordando a internacionalização. Com a palavra, Susana Churka Blum perguntou se o terceiro
parágrafo (novo) não poderia ser unido ao primeiro parágrafo do primeiro ar�go. O Presidente da sessão
afirmou que, por questão de organização de conteúdos doutrinários, era necessário que a organização
apresentada fosse man�da. A Coordenadora do Curso de Agronomia compreendeu. Em seguida, com a
palavra, Maria Clarete Cardoso Ribeiro ques�onou se o termo “meio rural” desse novo parágrafo era
realmente necessário, já que ela observou que poucos dos egressos dos cursos oferecidos pelo Ins�tuto,
pertencentes à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), trabalham no meio rural e muitos
lecionam em escolas e universidades. O Diretor do IDR respondeu que seria importante que o termo ficasse,
jus�ficando que o Ins�tuto é de desenvolvimento rural, tendo o meio rural como de alta relevância para o
alcance dos obje�vos do Ins�tuto, mencionou também que, em noventa por cento dos países da CPLP, quem
é agrônomo, por exemplo, só pode lecionar se for pós-graduado, e que, além disso, o Curso de Agronomia do
IDR, por exemplo, não forma especificamente profissionais para a docência, pois é um curso de bacharelado.
Maria Clarete Cardoso Ribeiro manifestou compreensão. Dando con�nuidade à sessão, Susana Churka Blum
sugeriu colocar o novo parágrafo como segundo parágrafo do primeiro ar�go, consequentemente, passando
o atual segundo parágrafo a ser o terceiro. Lucas Nunes da Luz concordou com a sugestão. Colocaram-se em



27/04/2021 SEI/UNILAB - 0262254 - Ata de Reunião

https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=301960&infra_sistema=… 3/7

votação as sugestões até então citadas e todos os conselheiros aprovaram. Em sequência, o Presidente da
sessão informou que os ar�gos que tratam das atribuições e competências do Ins�tuto, da Direção de
Unidade Acadêmica, do Conselho de Unidade Acadêmica e dos Colegiados não poderiam sofrer alterações,
uma vez que são textos estatutários, copiados ipsis li�eris do Estatuto da Unilab. A seguir, apresentou a
sugestão da categoria dos Técnicos Administra�vos em Educação (TAEs): a reorganização hierárquica do IDR,
no quarto ar�go, colocando a Secretaria Administra�va como imediatamente abaixo da Direção. Com a
palavra, Lourenço Marreiros Castelo Branco perguntou se tanto a Direção quanto a Vice-Direção do Ins�tuto
�nham direito a uma cadeira neste conselho, cada uma com direito a voto. Lucas Nunes da Luz afirmou que
sim, tanto a Direção quanto a Vice-Direção �nham direito a assento e a voto no Conselho da Unidade
Acadêmica. Desse modo, chegaram à conclusão de que a Vice-Direção deveria ser incluída nos incisos do
quarto ar�go, imediatamente abaixo da Direção, colocando então a Secretaria Administra�va abaixo da Vice-
Direção, na hierarquia do Ins�tuto. O Gerente da Fazenda Experimental Piroás também ques�onou se não
havia um máximo para a par�cipação de docentes no Conselho da Unidade Acadêmica. O Diretor do IDR
respondeu que, de acordo com o Estatuto da Unilab, não há um limite estabelecido, que podem par�cipar
todos os docentes que se interessarem e se candidatarem. Lourenço Marreiros Castelo Branco
compreendeu. O Presidente da sessão apresentou outra sugestão dos TAEs, sobre a reorganização do
capítulo dois e a proposta de inserção de um novo capítulo, que passaria a ser o terceiro, abrangendo (e
realocando) os ar�gos do nono ao décimo quarto, que tratam da Direção da Unidade Acadêmica; além disso,
também faz parte da proposta citada a disposição do conteúdo do ar�go décimo primeiro em incisos. Assim,
ficaria a disposição dos capítulos da seguinte maneira: no capítulo dois, tratando do Conselho da Unidade
Acadêmica, os ar�gos do sexto ao oitavo na seção um, a seção dois abrangendo os ar�gos do décimo quinto
ao vigésimo, mudando a numeração dos ar�gos para a ordem sequencial; e seria criado um novo capítulo, o
qual seria terceiro, englobando os ar�gos que tratam da Direção da Unidade Acadêmica, atualmente do
nono ao décimo quarto ar�gos, alterando a numeração dos ar�gos para a ordem sequencial. O ar�go décimo
primeiro passaria a ter quatro incisos. Colocaram-se em votação as sugestões dos TAEs e estas foram
aprovadas por unanimidade. Em seguida, Lourenço Marreiros Castelo Branco sugeriu que fosse alterada a
nomenclatura “coordenadores”, no décimo quarto ar�go; além disso, informou que o parágrafo quatro deste
mesmo ar�go estava em repe�ção com o conteúdo do vigésimo quarto ar�go do regimento, sugerindo a
exclusão quarto parágrafo do décimo quarto ar�go e a permanência deste conteúdo no vigésimo quarto
ar�go. Lucas Nunes da Luz informou que a alteração no décimo quarto ar�go já havia sido feita de
“coordenadores” para “gestores” dos órgãos complementares, concordando com a primeira sugestão e
também manifestou concordância com a segunda sugestão. Em seguida, todos os presentes aprovaram as
sugestões do Gerente da Fazenda Experimental Piroás. O Presidente da sessão informou que o parágrafo
único do décimo quinto ar�go foi modificado, porque é necessário informar no regimento que, para haver
uma reunião do Conselho do IDR, não seria obrigatoriamente exigida a maioria absoluta de conselheiros,
mas que a maioria simples poderia ser competente para aprovação de determinadas matérias, bem como a
maioria qualificada poderia ser exigida em determinadas situações; ainda, acrescentou que os �pos de
maioria estão discriminados no Regimento Interno do IDR. Todos os presentes concordaram com o
Presidente da sessão e aprovaram a sugestão. Com a palavra, Maria Clarete Cardoso Ribeiro ques�onou se,
para saber qual o �po de maioria é necessária para uma reunião, deveriam ser analisados os pontos de
pauta. Lucas Nunes da Luz respondeu que sim e reafirmou que a maioria absoluta não será essencial em
todas as reuniões, apesar de ser o ideal, mas que o �po de maioria exigida dependerá da matéria a ser
apreciada pelo Conselho do IDR. Então, Maria Clarete Cardoso Ribeiro perguntou se essa ideia estava de
acordo com o Estatuto da Unilab. O Diretor do IDR informou que sim e que esse era inclusive o mesmo
sistema de pautas do Congresso Nacional. Logo após, Lourenço Marreiros Castelo Branco ques�onou se a
decisão da maioria necessária para aprovação de cada pauta é da Direção do IDR ou dos membros do
Conselho do IDR. O Diretor do IDR respondeu que, no Regimento do IDR, está implícito que matérias muito
complexas serão aprovadas por maioria absoluta ou qualificada e que no décimo oitavo ar�go há alguns
incisos descrevendo situações em que o quórum de maioria qualificada ou de maioria absoluta é exigido. 
Assim sendo, a decisão do �po de maioria exigida para apreciação das demais matérias, não especificadas,
será analisada pelo Conselho do IDR, o qual decidirá qual �po de maioria será adequada. Desse modo, a
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Direção pode sugerir o �po de maioria necessária para uma sessão, mas o conselho é que tem a decisão. Na
oportunidade, Lucas Nunes da Luz perguntou se Lourenço Marreiros Castelo Branco gostaria de sugerir que
essas informações acerca do �po de maioria fossem colocadas em um novo ar�go do regimento. Lourenço
respondeu que não necessariamente, mas que levantou o ques�onamento, porque interpretou que a
maioria simples seria adotada por exclusão, quando não fosse exigida a maioria absoluta ou a qualificada, o
que poderia levantar mais ques�onamentos ou gerar problemas futuros, como alguém reclamar da
aprovação de alguma matéria por maioria simples, tendo em vista não haver explicitamente no regimento as
determinações do �po de quórum necessário para a aprovação de cada matéria. A Coordenadora do Curso
de Agronomia sugeriu que fosse verificado o Regimento Geral da Unilab, uma vez que este poderia conter
especificadas as pautas a serem aprovadas por cada �po de maioria, salvo engano. Maria Clarete Cardoso
Ribeiro indagou se esses detalhes não poderiam ser incluídos conforme o Estatuto da Universidade. O
Presidente da sessão disse que sim e que isso ajudaria, deixando mais claras essas informações; além do
mais, propôs a reformulação do texto do terceiro parágrafo, do décimo quinto ar�go para “A sessões do
Conselho podem ocorrer com o quórum de maioria simples, excetuando-se os casos em que a maioria
absoluta ou qualificada são exigidas para aprovação de matérias ins�tuídas no âmbito deste regimento ou do
Estatuto e Regimento Geral da Unilab”. Todos os conselheiros aprovaram as sugestões apresentadas. O
Diretor do IDR informou que o parágrafo único do décimo quinto ar�go, que trata das situações de ausência
dos conselheiros às sessões do conselho, também foi modificado, conforme as sugestões que foram dadas
pelos conselheiros previamente, acrescentando a menção à exceção presente no décimo oitavo ar�go.
Diante do exposto, Lourenço Marreiros Castelo Branco apresentou uma dúvida, perguntando se todo convite
de reunião do conselho deve ser enviado apenas para o �tular ou se há a obrigação de enviar o convite para
o suplente também. Lucas Nunes da Luz afirmou que, sempre quando ele envia os convites, estes vão para
todos os conselheiros, �tulares e suplentes, e que o correto é enviar o convite de reunião tanto para o �tular,
quanto para o suplente, porque este precisa estar informado sobre o que está ocorrendo no conselho; assim,
toda convocatória deve também ser informada ao suplente. Lourenço Marreiros Castelo Branco manifestou
compreensão. Maria Clarete Cardoso Ribeiro ques�onou sobre as prioridades, se as reuniões deste conselho
con�nuarão acontecendo às quintas-feiras, por ser um dia que não há aulas e facilita a disponibilidade para a
par�cipação na reunião. Com a palavra, Lucas Nunes da Luz respondeu que sim e colocou que a reunião às
quintas-feiras, toda primeira quinta-feira do mês, é reunião ordinária, mas pode acontecer reunião
extraordinária em outro dia, dependendo da necessidade. Susana Churka Blum complementou que essa
ponderação feita por Lucas Nunes da Luz não é algo novo, mas que já está no Regimento Geral da Unilab há
muito tempo, em relação à superioridade de reuniões colegiadas sobre as a�vidades de pesquisa, de ensino,
de extensão ou outras a�vidades, a única coisa que jus�fica uma ausência a essas reuniões é uma reunião
hierarquicamente superior. O Diretor do IDR informou que as alterações previamente sugeridas pelos
conselheiros, em relação ao ar�go dezessete, que foram apenas modificações de texto, já foram
implementadas e que este ar�go é importante por tratar do regime de competências do Conselho do IDR.
Ainda, falou da relevância do décimo oitavo ar�go, sobre o regime de apreciação de matérias, enfa�zando
que os processos passarão a ser relatados de forma cíclica por todos os conselheiros, já que essa é uma
atribuição de todos os conselheiros, funcionando este conselho à semelhança do funcionamento dos
conselhos superiores, como o Consuni. Então, Maria Clarete Cardoso Ribeiro perguntou o que significava a
expressão “de forma cíclica”. Lucas Nunes da Luz explicou que a referida expressão significa que os processos
a serem relatados irão passar por todos os conselheiros, e que, após a relatoria passar sequencialmente pelo
Diretor (a) da Unidade Acadêmica e Vice-Diretor (a) da Unidade Acadêmica, seguirá para o (a) primeiro (a)
conselheiro (a) mais an�go (a), seguindo a ordem de decanato e assim sucessivamente, até passar por todos.
Ainda, acrescentou que deverão ser criados dois anexos, a serem enviados juntos com a versão final do
regimento em análise, para aprovação, sendo um deles o anexo I (um) – formulário de parecer, conforme
modelo do Consuni. Em seguida, sugeriu uma modificação do décimo inciso, do décimo oitavo ar�go: o
acréscimo da expressão “a luz deste Regimento, do Estatuto e do Regimento Geral da Unilab”. Todos os
conselheiros manifestaram concordância com a sugestão e aprovaram-na. Ademais, o Presidente da sessão
propôs mais uma sugestão: a inserção de um novo inciso no décimo nono ar�go, mencionando que não cabe
falta ao conselheiro ausente, desde que esteja subs�tuído pelo suplente. Lourenço Marreiros Castelo Branco
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ques�onou se essa informação sugerida já não era óbvia, implícita. Lucas Nunes da Luz disse que, mesmo
sendo óbvia, era necessário deixar a informação registrada explicitamente no regimento. Logo, todos os
conselheiros aprovaram a sugestão. A Vice-Diretora do IDR perguntou para quem vai a falta, no caso de
ausência do suplente. O Presidente da sessão afirmou que, com base no que tem sido observado em outros
conselhos, a falta vai para o �tular. Nessa oportunidade, também reafirmou que especificou nos ar�gos e
afins as situações em que a atuação seria de responsabilidade da secretaria administra�va, conforme as
sugestões dadas previamente pelos TAEs. Todos os presentes manifestaram ciência e concordância. Em
relação ao parágrafo único do décimo nono ar�go, Maria Clarete Cardoso Ribeiro perguntou se realmente
seria necessário apresentar o atestado médico para jus�ficar todas as situações de ausência, se essa
proposição não estava muito rígida. Então, o Diretor do IDR disse que esse parágrafo está conforme a lei.
 Com a palavra, Rafaella da Silva Nogueira perguntou se, no Regimento Interno do IDR, há algo sobre o
mandato dos conselheiros. Lucas Nunes da Luz informou que o mandato de representantes docentes é de
três anos e que no regimento há menção aos mandatos dos representantes de cada categoria. Seguindo com
a palavra, o Presidente da Sessão falou sobre o vigésimo primeiro ar�go que trata sobre os pedidos de pauta
e ressaltou que estes deverão ser especificados com riqueza de detalhes, expecta�va de prazo, munidos de
documentos comprobatórios, processo, relatório e parecer, porque a aprovação de um ponto de pauta é
uma decisão ins�tucional e não se toma esse �po de decisão sem prévia análise e sem ferramentas de
controle. Sobre o capítulo seis do regimento em pauta, Lucas Nunes da Luz afirmou que o vigésimo primeiro
ar�go traz que a necessidade de construção do regimento interno dos colegiados fica condicionada aos
cursos de graduação e pós-graduação. Depois, apresentou mais uma sugestão dos TAEs: re�rar o primeiro
parágrafo desse ar�go e realocá-lo para o ar�go que trata dos órgãos complementares. Porém, por
unanimidade, foi acordado que o referido parágrafo deveria permanecer no ar�go em que estava.  Em
seguida, mais uma vez, Lourenço Marreiros Castelo Branco sugeriu que o vigésimo quarto ar�go, o qual
estava redundante em relação ao quarto parágrafo do ar�go catorze, fosse man�do e o referido parágrafo
fosse excluído, sugerindo também que no texto do vigésimo quarto ar�go fosse alterado o termo “unidades
complementares” para “órgãos complementares”. Todos os conselheiros aprovaram as sugestões. Logo após,
o Diretor do IDR relembrou aos conselheiros que um novo capítulo seria inserido, tratando do corpo docente
e técnico administra�vo, e que esse capítulo passaria por uma prévia análise de todos, antes do regimento
em questão ser colocado para aprovação. Assim, deu con�nuidade à análise das partes do regimento que já
foram analisadas previamente pelos conselheiros. Na sequência, Lucas Nunes da Luz apresentou as
sugestões de modificação aceitas, para o vigésimo quinto ar�go, sobre os serviços de assessoramento da
Direção e do Conselho do IDR prestados pelas Secretarias Administra�va e Acadêmica. Também explicou que
a Secretaria Administra�va é um cargo, com uma função gra�ficada, que teoricamente tem a função de
chefiar o serviço administra�vo do Ins�tuto, coordenar a atuação da Direção em relação aos órgãos
superiores, a agenda da Direção com pareceres, o secretariado de todo o serviço administra�vo do Ins�tuto,
opinando sobre esse serviço nas coordenações de cursos de graduação e pós-graduação, funcionando como
uma macro secretaria, estando o cargo ocupado hoje pela servidora Milena. Além disso, afirmou que a
Secretaria Acadêmica, entre outras funções, deve manter a comunicação com os Núcleos Docentes
Estruturantes (NDEs) dos cursos, para saber se estão funcionando e mantendo interação com as
coordenações. Ambos os cargos devem ter suas funções especificamente delimitadas por instruções
norma�vas da Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP). O Diretor do IDR acrescentou ainda que o
Chefe do Serviço Administra�vo coordena todos os servidores e colaboradores do apoio administra�vo. Da
mesma forma, o Chefe do Serviço Acadêmico, hoje o servidor Henrique, deve coordenar os técnicos de
laboratório e o serviço acadêmico a ser especificado por instrução da SGP. Susana Churka Blum apresentou
uma dúvida, ques�onando se o quinto parágrafo proposto para o vigésimo quinto ar�go, já estava previsto
em Regimento Geral ou Estatuto da Unilab ou se é uma nova ideia, perguntando também se a chefia
acadêmica seria responsável pela coordenação do apoio administra�vo e pelas a�vidades administra�vas da
Coordenação do Curso de Agronomia. O Diretor do Ins�tuto esclareceu que a Secretaria Administra�va e
Acadêmica supracitadas são de assessoramento do Ins�tuto e que a situação citada pela Coordenadora do
Curso de Agronomia se aplicaria a uma secretaria administra�va da própria coordenação, que atualmente
não existe, mas que já exis�u outrora. Então, Susana Churka Blum perguntou se a Coordenação do Curso de
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Agronomia deveria ter uma secretaria administra�va e uma secretaria acadêmica. Lucas Nunes da Luz
respondeu que, teoricamente, deveria ter sim. Na oportunidade, Susana Churka Blum destacou que essa é
uma situação de muita fragilidade, no âmbito da Unilab, uma vez que a função do (a) coordenador (a) de
curso muitas vezes acaba se esbarrando com funções de secretaria, ressaltando a necessidade da atuação da
Coordenação e da Direção junto aos órgãos superiores, para conseguir servidores para assumir essa função
de secretaria, na coordenação de curso. Na oportunidade, o Presidente da sessão disse que recentemente
organizou o serviço administra�vo do Ins�tuto, mas agora está se ar�culando, visando a conseguir de volta
um servidor TAE para o serviço administra�vo da Coordenação do Curso de Agronomia. Além do mais, disse
que também está se ar�culando e juntando a documentação necessária, com auxílio da servidora TAE Julie,
para que seja conseguido o adicional de insalubridade para os técnicos de laboratório e professores de
prá�cas agrícolas, mas são ar�culações, trata�vas que requerem tempo. A Coordenadora do Curso de
Agronomia falou que se forem alcançados esses obje�vos, será um passo grande dado pelo Ins�tuto e que
espera que as ar�culações deem certo. Os conselheiros manifestaram ciência e concordância com as
palavras do Diretor do IDR e da Coordenadora do Curso de Agronomia. Por fim, Lucas Nunes da Luz afirmou
que não houve sugestões para as disposições gerais do regimento em pauta, permanecendo como na
proposta original, que todo o Regimento Interno do IDR, até então proposto, foi analisado pelos presentes
conselheiros, bem como foram aprovados os demais pontos colocados em pauta nesta sessão; também
disse que será marcada uma reunião extraordinária deste conselho, para a aprovação do Regimento Interno
do IDR. V - ENCERRAMENTO DA SESSÃO: O presidente da sessão, nada mais havendo a tratar, agradeceu
o comparecimento dos membros do conselho nesta sessão e declarou-a encerrada às quinze horas e
cinquenta 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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