MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI)
ATA DA 78ª SESSÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO,
REALIZADA NO DIA 05 DE
NOVEMBRO DE 2012.
Aos cinco dias do mês de novembro de 2012, às 14h (quatorze horas), na sede da
Reitoria da Universidade Federal do Ceará, presentes o Prof. Jesualdo Pereira Farias,
Reitor e Presidente da sessão, e os Senhores Conselheiros: Custódio Luis Silva de
Almeida, Pró-Reitor de Graduação; Thelma Leite de Araújo, representando a PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação; Ernesto da Silva Pitombeira, Pró-Reitor de
Planejamento; Elidihara Trigueiro Guimarães, representando a Pró-Reitoria de Assuntos
Estudantis; Denise Maria Moreira Chagas Corrêa, Pró-Reitora de Administração;
Antonio Salvador da Rocha, Pró-Reitor de Extensão; Simone da Silveira Sá Borges,
Diretora do Centro de Ciências; Vládia Maria Cabral Borges, Diretora do Centro de
Humanidades; Luiz Antônio Maciel de Paula, Diretor do Centro de Ciências Agrárias;
Augusto Cézar de Aquino Cabral, Diretor da Faculdade de Economia, Administração,
Atuária e Contabilidade; José Cândido Lustosa Bittencourt de Albuquerque, Diretor da
Faculdade de Direito; Maria Isabel Filgueiras Lima Ciasca, Diretora da Faculdade de
Educação; José Luciano Bezerra Moreira, Diretor da Faculdade de Medicina; Maria
Goretti Rodrigues de Queiroz, Diretora da Faculdade de Farmácia, Odontologia e
Enfermagem; Vicente de Paulo Teixeira Pinto, Diretor do Campus de Sobral; Ricardo
Luiz Lange Ness, Diretor do Campus do Cariri; Maria Ozilea Bezerra Menezes, ViceDiretora do Instituto de Ciências do Mar; Sandro Thomaz Gouveia, Diretor do Instituto
de Cultura e Arte; Antônio Barroso Lima, Diretor do Instituto de Educação Física e
Esportes; José Aires de Castro Filho, Vice-Diretor do Instituto Universidade Virtual;
Haroldo César Pinheiro Beltrão, Representante dos Docentes Titulares; Francisco
Audísio Dias Filho, Representante dos Docentes Adjuntos; João Ferreira de Lavor,
Representante dos Docentes Assistentes; Joelma Soares da Silva, Representante dos
Docentes Auxiliares; Antônio Gomes de Souza Filho, Representante das Coordenações
de Cursos de Pós-Graduação; Eduardo Franco Gurgel de Magalhães e Francisco Jonatan
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Soares, Representantes do Corpo Técnico-Administrativo; Leonardo da Silveira Borne,
Representante das Coordenações de Cursos de Graduação; Antônio Gomes da Silva
Filho, Representante das Coordenações de Cursos de Pós-Graduação; e eu, Antonio
Aritomar Barros, secretário, reuniu-se em sessão ordinária o Conselho Universitário
(CONSUNI). Deixaram de comparecer os seguintes Conselheiros: Henry de Holanda
Campos, Vice-Reitor; José de Paula Barros Neto, Diretor do Centro de Tecnologia;
Davi Romero de Vasconcelos, Diretor do Campus de Quixadá; Francisco Rodrigo Porto
Cavalcanti, Representante dos Docentes Associados; Jocely de Deus Pinheiro,
Representante do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico; José Vittorio
Alfieri dos Santos Souza, Representante do Corpo Técnico-Administrativo; Sarah Maria
Cavalcante Rodrigues, Thiago de Oliveira Matos, Carlos Alberto Florência Silva,
Acássio Pereira de Souza, Francisco Maximiano Nunes Moura e Gustavo de Paula
Mineiro, Representantes do Corpo Discente de Graduação; José Maria de Sales Andrade
Neto, Paulo Antônio de Menezes Albuquerque e Fernando Henrique Monteiro
Carvalho, Membros Permanentes.----------------------------------------------------------------I – ABERTURA DOS TRABALHOS.
Havendo quorum, a Presidência cumprimentou os(as) Senhores(as) Conselheiros(as),
declarou abertos os trabalhos e passou a palavra ao secretário, Antonio Aritomar Barros,
que fez a leitura dos tópicos da Ata da 18ª da Sessão Extraordinária do Conselho
Universitário, realizada em 22 de junho de 2012. Em seguida, a Presidência deu por
aberta a discussão e, não havendo, colocou a referida ata em votação, a qual foi
aprovada por unanimidade.---------------------------------------------------------------------II – ORDEM DO DIA.
PROCESSO Nº P 24127/12-06, PROPOSTA DE PROVIMENTO QUE ALTERA
O ARTIGO 28 DO ESTATUTO DA UFC PARA CRIAÇÃO DA PRÓ-REITORIA
DE GESTÃO DE PESSOAS. Com a palavra, o relator Ernesto da Silva Pitombeira
requereu do Egrégio Conselho Universitário, em nome da Pró-Reitoria de
Planejamento, a aprovação do provimento que altera, por meio do artigo 28 de seu
Estatuto, a estrutura organizacional da UFC, atinente à transformação da
Superintendência de Recursos Humanos-SRH em Pró-Reitoria de Gestão de PessoasPROGEP, conforme o que vem transcrito a seguir: “Art. 28 A UFC terá 7 (sete) PróReitorias destinadas à atuação nas áreas a seguir discriminadas: a) Pró-Reitoria de
Administração; b)Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis; c) Pró-Reitoria de Extensão; d)
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; e) Pró-Reitoria de Graduação; f) Pró-Reitoria de
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Pesquisa e Pós-Graduação; g) Pró-Reitoria de Planejamento.” Na continuidade, a
Presidência deu por aberta a discussão sobre a proposta de provimento e, não havendo,
colocou-a em votação, o qual foi aprovado por unanimidade. Continuando, a
Presidência comentou a importância dessa alteração, tendo em vista que a Universidade
Federal do Ceará cresceu muito e já tornou-se madura com 57 (cinquenta e sete) anos de
existência, estando atualmente entre as maiores universidades brasileiras, com o décimo
maior orçamento, situação que exige da nova gestão uma atenção mais cuidadosa para
com o setor de recursos humanos. Continuando, informou que toda a estrutura de cargos
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas já foi definida e que, brevemente, será apreciada
pelo CONSUNI uma alteração no Regimento Interno da Reitoria.--------------------------PROCESSO S/N, - APRECIAÇÃO DA INDICAÇÃO DOS NOMES DOS NOVOS
PRÓ-REITORES INDICADOS PELO MAGNÍFICO REITOR. A Presidência
informou que, pela legislação vigente, os nomes indicados pelo Reitor para ocupar o
cargo de pró-reitor deverão ser aprovados pelo Conselho e, na sequência, apresentou os
nomes para cada uma das sete pró-reitorias, acompanhados de um breve relato do
currículo de cada um: para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação indicou o Prof.
Gil de Aquino Farias. Na sequência, colocou a indicação do nome do Prof. Gil de
Aquino Farias em discussão e, não havendo, em votação, a qual foi aprovada por
unanimidade. Continuando, a Presidência propôs o nome do Prof. Custódio Luís
Silva de Almeida para ocupar por mais 4 (quatro) anos a Pró-Reitoria de Graduação da
UFC. Após o relato das atividades e cargos, colocou em discussão a indicação do nome
do Prof. Custódio de Almeida para a referida pró-reitoria e, não havendo, em votação, a
qual foi aprovada por unanimidade. Para exercer o mandato de Pró-Reitor de
Assuntos Estudantis, nos próximos 4 (quatro) anos, a Presidência apresentou o nome
do Prof. Ciro Nogueira Filho, e, após relato de suas principais atividades acadêmicas e
administrativas, deu por abertas as discussões e, não tendo havido, colocou a indicação
em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi apresentada a
indicação do nome da Profª. Denise Maria Moreira Chagas Corrêa para a PróReitoria de Administração, bem como foram relatadas as principais atividades
acadêmicas e administrativas da referida professora. Posto em discussão, e não havendo,
o nome da Profª. Denise Maria Moreira foi aprovado por unanimidade em votação.
Dando continuidade, a Presidência apresentou o nome do Prof. Ernesto da Silva
Pitombeira para o cargo de Pró-Reitor de Planejamento e relatou suas principais
atividades acadêmicas e administrativas. Posto em discussão, e não havendo, o nome do
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Prof. Ernesto da Silva Pitombeira foi aprovado por unanimidade em votação. Na
continuidade, foi apresentado o nome da Profª. Márcia Maria Tavares Machado, do
Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da UFC, para exercer o
cargo de Pró-Reitora de Extensão nos próximos 4 (quatro) anos e também foram
relatadas suas principais atividades acadêmicas e administrativas. Posto em discussão, a
palavra foi concedida ao Prof. Antonio Salvador da Rocha que esclareceu que,
provavelmente, aquela seria a última participação dele como Pró-Reitor, tanto no CEPE,
como no CONSUNI, até porque já dera início a seu processo de aposentadoria. Por isso
aproveitou para agradecer tanto a confiança que o Magnífico Reitor depositou em seu
nome, como o convívio prazeroso com os conselheiros, além de se desculpar por
eventuais falhas e disponibilizar ajuda a todos os colegas. Em seguida, parabenizou o
Magnífico Reitor pela escolha da Profª. Márcia Maria Tavares para lhe substituir, dada a
experiência dela na área de extensão e habilidade em trabalhar em equipe. Posto em
votação, o nome da referida professora foi aprovado por unanimidade. Na
continuidade, apresentou a Profª. Maria Naiula Monteiro Pessoa, para ocupar,
igualmente, por 4 (quatro) anos, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e relatou suas
principais atividades acadêmicas e administrativas. Posto em discussão, e não havendo,
o nome da referida professora foi aprovado por unanimidade.----------------------------Dando continuidade, a Presidência concedeu ao conselheiro José Cândido Lustosa de
Albuquerque que agradeceu a dedicação, compreensão, carinho e esclarecimentos que
lhe foram dispensados – e também a outros conselheiros novatos – pelo conselheiro
Antonio Salvador da Rocha quando passou assumir a direção da Faculdade de Direito e,
consequentemente, quando de sua posse como conselheiro do CEPE e CONSUNI,
postura esta que revela quão significativa tem sido a passagem do referido conselheiro
pela

UFC

e

órgãos

deliberativo,

e

que

o

fará

sempre

lembrado

por

todos.------------------PROCESSO Nº P23087/12-40, PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

DA

PRÓ-REITORIA

DE

GRADUAÇÃO

E

DA

SECRETARIA DE ACESSIBILIDADE DA UFC, ALTERANDO O CAPÍTULO
3º, SESSÃO XIV DO REGIMENTO DA REITORIA. A Presidência passou a
palavra ao relator, Conselheiro Ernesto da Silva Pitombeira, que procedeu à leitura da
solicitação para aprovação de mudança na estrutura organizacional, no que tange à PróReitoria de Graduação e à Secretária de Acessibilidade, que incide na alteração do
Capítulo 3º, Sessão XIV, do Regimento da Reitoria, conforme transcrição abaixo: “Art.
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19. À Pró-Reitoria de Graduação, órgão central do sistema acadêmico da UFC, compete
programar, coordenar, supervisionar, controlar e executar as atividades inerentes à
formação de graduação, garantindo sempre a articulação com as Coordenações dos
Cursos, Departamento e Unidades Acadêmicas, através dos seguintes setores que
compõem sua estrutura orgânica: Divisão de Apoio Administrativo – Seção de
Protocolo. Divisão de Comunicação – Assessoria de Legislação. Coordenadoria de
Planejamento, Informação e Comunicação-COPIC – Divisão de Planejamento e
Ensino; Divisão de Seleção e Matrícula; Divisão de Memória e Documentação com as
Seções de Arquivos, de Diplomas, de Registro de Diplomas de Outras Instituições;
Divisão

de

Tecnologia

da

Informação.

Coordenadoria

de

Projeto

e

Acompanhamento Curricular-COPAC com a Divisão de Planejamento e Avaliação
de Projetos Pedagógicos e a Divisão de Desenvolvimento Curricular. Coordenadoria
de Acompanhamento Discente-CAD – Divisão de Orientação de Acompanhamento
Discente com a Seção de Monitorias e Programas de Educação Tutorial (PET); Divisão
de Estágio Curricular, Mobilidade Acadêmica e Intercâmbios com a Divisão de
Combate à Evasão. Coordenadoria de Formação e Aprendizagem CooperativaCOFAC e respectivas Divisões: de Formação Docente; de Aprendizagem Cooperativa;
de Articulação entre Graduação e Pós-Graduação; e de Articulação entre Graduação e
Educação Básica. Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Programas e
Ações Acadêmicas-COPAV – Divisão de Avaliação de Programas e Ações
Acadêmicas; Divisão de Regulação de Cursos de Graduação. Coordenadoria Geral de
Programas Acadêmicos-CGPA – Divisão de Orientação e Acompanhamento de
Programas Acadêmicos; Divisão de Indicadores de Graduação e Registros Estatísticos.”
Prosseguindo, o relator leu o trecho que requer aprovação para as adaptações referentes
à Secretaria de Acessibilidade na subseção 3, do mesmo capítulo 3. “Art. 27. À
Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui, órgão suplementar, subordinados à Reitoria,
compete elaborar, executar e gerenciar ações e pesquisas realizadas na área de
acessibilidade, por meio da seguinte estrutura orgânica: Divisão de Apoio
Administrativo; Divisão de Formação para a Acessibilidade; Divisão de Apoio
Pedagógico ao Aluno; Divisão de Apoio a Tecnologias Assistivas; Divisão de Apoio a
Projetos e Obras”. O relator solicitou que fosse levada em consideração a troca do nome
Divisão de Acompanhamento à Comunidade Universitária por Divisão de Apoio
Pedagógico ao Aluno, requerida pela Profª. Wanda Magalhães Leitão. Concluindo, o
relator informou que a estrutura apresentada já vem sugerida pela Pró-Reitoria de
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Graduação, quando se trata das mudanças nessa Pró-Reitoria, assim como pela
Secretaria de Acessibilidade, quando se trata dos assuntos relacionados a ela. Em
seguida, a Presidência colocou o assunto em discussão, e o Conselheiro Custódio Luís
Silva de Almeida foi o primeiro a se manifestar, chamando atenção para duas divisões
de articulação, que até há pouco não eram conhecidas na Pró-Reitoria de Graduação,
presentes na Divisão de Formação Docente e na Divisão de Aprendizagem Cooperativa,
que faz a articulação entre a graduação e a educação básica, e já desenvolve várias ações
tanto nas escolas da região metropolitana, como também em escolas do interior do
Ceará, além da articulação cada vez mais promissora entre a graduação e a pósgraduação. Ressaltou que, de acordo com o relato, a Pró-Reitoria de Graduação fica
com duas divisões, uma para cuidar da articulação com a escola básica e outra pra
cuidar da articulação com a pós-graduação. Na continuidade, a palavra foi passada ao
Conselheiro Sandro Thomaz Gouveia que defendeu que o apoio fosse extensivo aos
servidores da Secretaria de Acessibilidade UFC Inclui, dentro das atribuições da
Divisão de Apoio Pedagógico ao Aluno, já que os servidores recém-ingressos da
Secretaria também precisam lidar com equipamentos especiais, e não apenas executar
atribuições corriqueiras. Com a palavra o relator Ernesto Pitombeira disse que levaria
a sugestão à secretária da UFC Inclui, e que o assunto voltaria ao Conselho, para
aprovação. Por sua vez, o Conselheiro Custódio Almeida frisou que a ideia original,
quando das discussões para a criação da UFC Inclui, era que tivesse estrutura de
secretaria, visto que incluiria estudantes, professores e servidores, assim como havia
uma outra que defendia que fosse uma coordenadoria da Pró-Reitoria de Graduação,
não restrita somente para os estudantes. Como a Profª. Wanda Leitão, atual diretora
desta Secretaria, esteve presente em todas as reuniões e, portanto, acompanhou essas
discussões, o Conselheiro Custódio Almeida argumentou que ela certamente estaria de
acordo com a inclusão não apenas de estudantes, mas também de servidores técnicoadministrativos e docentes. Ainda assim, o relator insistiu que gostaria de levar a
sugestão à Profª. Wanda, para que ela redigisse da forma que achasse mais conveniente
e, após, o assunto voltaria a ser apreciado pelo Conselho. Ao ser acatada a sugestão do
relator, a Presidência colocou o processo em votação, o qual foi aprovado por
unanimidade.---------------------------------------------PROCESSO 7372/12-03, PROPOSTA DE INDICAÇÃO DE CONCESSÃO DO
TÍTULO DE PROFESSOR HONORIS CAUSA AO PROF. VIVALDO MOURA
NETO. A Presidência passou a palavra ao relator, Conselheiro José Luciano Bezerra
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Moreira, que procedeu à leitura do Parecer circunstanciado sobre a sua vida profissional
e acadêmica ilibada e respeitável, destacando sua história acadêmica, pontuando sua
produção científica, prêmios recebidos e sua contribuição significativa para à comunidade
científica brasileira. Além disso, o Cons. José Luciano Bezerra Moreira destacou sua
contribuição para a melhoria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará
(UFC), particularmente apoiando o Departamento de Morfologia nas áreas de pesquisa,
ensino e extensão. De acordo com o conselheiro e solicitante, seu trabalho em prol de nossa
Universidade tornou possível aprovação pelo Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Ensino Superior (CAPES) do doutorado interinstitucional em Ciências Morfológicas
UFC/UFRJ, trazendo recursos financeiros e impulsionando a pesquisa e o ensino no
Departamento de Morfologia e fortalecendo o pleito de uma pós-graduação na área.
Ressalte-se o seu empenho na formação de professores da UFC e de outras Universidades
Nordestinas, atividade essencial para a melhoria da qualidade de ensino de graduação e para
promoção da pesquisa e extensão. Seu trabalho incansável e agregador, tem fomentado
colaborações importantes entre professores da UFC com professores da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e outras Universidade Nacionais e Internacionais,
contribuindo para melhoria da qualidade de nossas publicações científicas. As colaborações
na área de ciências morfológicas lideradas pelo sua senhoria vêm propiciando formação de
recursos humanos da nossa Universidade, através de treinamentos e na UFRJ de técnicos,
laboratoristas, alunos de iniciação científica e de alunos de graduação, capacitando-os para
utilização de técnicas avançadas de imagem e microscopia, como microscopia confocal,
microscopia eletrônica e ressonância nuclear magnética. Organizou e realizou juntamente
com os professores da UFC eventos científicos internacionais, com a presença de cientistas
de alto nível, com perfil de nobelistas, como Nicole Le Douarin (Professeur Honoraire au
Collège de France & Secrétaire Perpétuelle Honoraire de l'Académie des Sciences), Hans
Clevers (Hubreth Institute, Netherlands), Jean David (CNRS, France), Jorge Correia Pinto
(University of Minho, Portugal) e Dominique Ferrandon (CNRS, France), entre outros
renomados cientistas brasileiros e autoridades científicas de Universidades Nordestinas.
Como atividade de extensão, promoveu, juntamente com a Seara das Ciências, o Projeto
Interação Ciência e Educação – Busca de Jovens Talentosos, com três cursos de Ciências
Morfológicas (julho 2011, fevereiro 2011, julho 2012) para professores de ensino médio de
escolas públicas, ministrados por alunos do DINTER, técnicos e professores da UFC. Este
curso foi inspirado no Programa Cientista de Nosso Estado da UFRJ . Podemos ainda citar
o seu empenho em propiciar a interação e colaboração científica do Departamento de
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Morfologia da UFC com outros Departamentos de Morfologia de Universidades do
Nordeste, como a UFC (Campi Fortaleza e Barbalha), UECE, UFPI (Campi Teresina e
Parnaíba e Picos), UNIFOR, UEPB (Campus Campina Grande) e UESPI e a indicação de
professores da UFC para importantes atividades, como representação científica e palestras a
nível nacional e internacional, realização de projetos conjuntos, e treinamento de nossos
professores. Posta em discussão e, não havendo, em votação, a matéria foi aprovada
por unanimidade. A Presidência parabenizou a Faculdade de Medicina pela
iniciativa.----------------------------------------------------------III – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIVERSIDADE.
A Presidência comentou sobre a agressiva e violenta invasão do prédio da Reitoria por
estudantes secundaristas, liderados pelos professores do Ensino Médio público e
também por estudantes da Universidade Federal do Ceará, ocorrida durante a última
reunião do CONSUNI, em 30 de outubro de 2012, no momento em que ainda estavam
sendo discutidos os percentuais das cotas sociais e raciais, em sua etapa conceitual.
Continuando, informou que a Administração Superior da UFC, imediatamente aos fatos,
tomou as seguintes providências: acionou a sua Procuradoria que, por vez, solicitou da
Polícia Federal um laudo pericial – que foi elaborado com base em investigação in loco
e também nas filmagens e fotografias que lhe foram disponibilizadas – dos estragos
causados à Universidade, os quais denunciavam a forma violenta como os estudantes
tentaram invadir o Conselho. Com base nessas provas, a Polícia Federal abriu inquérito
para identificar e responsabilizar os envolvidos. Continuando, agradeceu o apoio do
Conselho naquele momento e também, posteriormente, quando lhe foi encaminhado um
documento, assinado por 27 (vinte e sete) conselheiros, lido pela Presidência e
transcrito conforme o original: “Magnífico Reitor, vimos por meio deste, muito
respeitosamente solicitar a Vossa Magnificência a utilização do instituto ad referendum
com título de aprovação imediata do percentual de 25 % da reserva das vagas previstas
na lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, conforme parecer do conselheiro relator, nos
termos do artigo 8º do decreto 7.824, de 15 de outubro de 2012. Tal solicitação faz-se
necessária em virtude dos lamentáveis fatos ocorridos na última reunião do Egrégio
Conselho Universitário que resultaram na depredação do prédio da Reitoria, as quais
impediram a continuidade da mesma e, por consequência, a aprovação pelo CONSUNI
do referido percentual. Fortaleza, 30 de outubro de 2012.” Após a leitura, a Presidência
frisou que as 27 (vinte e sete) assinaturas deixaram-lhe numa situação muito favorável
para deliberar ad referendum sobre o percentual das cotas sociais e raciais na UFC. Em
8

face disto, informou que baixou uma Resolução ad referendum para regular o assunto
no âmbito da UFC, esclarecendo que a proposta de reserva de 80% para o critério
socioeconômico baseado na renda per capita familiar do estudante, que gerou polêmica
e mal-entendidos, não pode ser adotado, segundo informação do MEC, uma vez que o
sistema SISU não permite essa alteração para 2013. Assim sendo, a UFC terá que adotar
o percentual de 50 % das cotas para os egressos de escola pública, cuja renda per capita
familiar seja igual ou inferior a um salário mínimo e meio, previsto na lei. Em seguida,
informou que o Conselheiro Custódio de Almeida fará a leitura da Resolução nº 15 do
CONSUNI, que aprova ad referendum o percentual das cotas sociais e raciais na UFC.-IV – EXPEDIENTE DESTINADO ÀS COMUNICAÇÕES.
1.

Comunicações dos Senhores Conselheiros

CUSTÓDIO LUÍS SILVA DE ALMEIDA

procedeu à leitura da Resolução nº 15 ad

referendum do CONSUNI, de 30 de outubro de 2012, que aprova ad referendum do
Conselho Universitário a adoção de reserva de vagas previstas na Lei 12.711, de 29 de
agosto de 2012, e no Decreto-Lei 7.824, de 11 de outubro de 2012. O Reitor da
Universidade Federal do Ceará no uso das suas atribuições legais e estatutárias aprova
ad referendo do Conselho Universitário, na forma do que dispõe a letra q do artigo 25
do estatuto em vigor. a) considerando que a reunião ordinária do Conselho Universitário
do dia 30 de outubro de 2012 foi cancelada por causa da invasão e da depredação da
Reitoria, executada por manifestantes que impediram a votação da matéria em pauta,
referente à regulamentação da aplicação na UFC da Lei 12.711, de 29 de agosto de
2012. b) Considerando que a referida lei foi sancionada há 2 meses da realização do
Enem 2012 e há menos de 5 meses da abertura do SISU 2013. c) Considerando que o
orçamento da UFC referente às despesas de custeio, especialmente aquelas destinadas à
assistência estudantil, não previam a aplicação da lei de cotas sociais e raciais em 2013.
d) Considerando que a UFC precisa aprimorar os procedimentos operacionais para a
aplicação da lei, especialmente no que se refere ao critério renda e o ingresso de 2013,
resolve: Art. 1º: Fica reservado para o ano de 2013, com 12,5 % das vagas ofertadas
para os cursos de graduação da UFC, por curso e turno; para estudantes que tenham
terminado integralmente o ensino médio em escola pública em conformidade com a lei
nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, e com o Decreto Presidencial 7.824, de 11 de
outubro de 2012. Art. 2º : Na UFC as vagas que tratam o art. 1º dessa resolução serão
preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e índios em proporção
no mínimo igual a pretos, pardos e índios da população do estado Ceará, segundo o
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último senso do IBGE. Art. 3º: Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação
e são revogadas as disposições em contrário.-------------A PRESIDÊNCIA

informou que a referida resolução estava sendo publicada para a

sociedade em geral. Quanto ao número de vagas nela previsto, a Universidade ofertará
6.308 (seis mil trezentas e oito) vagas no próximo processo seletivo, 474 (quatrocentas e
setenta e quatro) a mais do que no processo anterior, sendo que 12,5% (doze e meio por
cento) do total a ser ofertado equivale a aproximadamente 790 (setecentos e noventa)
vagas para o cotistas, 395 (trezentas e noventa e cinco) pelo critério socioeconômico,
respeitando-se as proporções de negros, índios e pardos e 395 serão para os demais
estudantes, respeitando-se a mesma proporção, oriundos do Ensino Médio público.
Ressaltou que será dessa forma que a UFC tratará das cotas em 2013, e se houver
possibilidades, o processo poderá ser concluído em 2014, desde que se possa atender às
novas demandas relativas à assistência estudantil. Continuando, indagou a todos, a
pedido do Conselheiro Custódio de Almeida, se seria o momento de colocar em votação
a Resolução, já assinada e, portanto, aprovada ad referendum, para assim evitar que ela
seja reapresentada em outra reunião. Com a palavra, o Conselheiro José Cândido
Albuquerque ponderou que a aprovação da referida resolução não constava na pauta do
dia e, se incluída, iria parecer uma manobra do CONSUNI para fazer frente à ação dos
estudantes que invadiram a Reitoria e provocaram a suspensão da última reunião. Assim
sendo, por questão de prudência, sugeriu deixar a aprovação para a próxima reunião.---ERNESTO DA SILVA PITOMBEIRA

lembrou os diretores das Unidades Administrativas

de devolverem à Pró-Reitoria de Planejamento as normas atualizadas referentes às
atividades de cada unidade.------------------------------------------------------------------------JOSÉ LUCIANO BEZERRA ALMEIDA

solicitou licença à Presidência para se retirar da

reunião por motivos pessoais, mas antes agradeceu ao Conselheiro Antônio Salvador da
Rocha, em nome da Faculdade de Medicina e demais cursos da área da saúde, pela
forma ímpar e objetiva como conduziu a Pró-Reitoria de Extensão, o que fez alavancar
uma série de processos de extensão pendentes naquela área.---------------------------------SIMONE DA SILVEIRA SÁ BORGES

agradeceu de forma especial, em nome do Programa

de Gerenciamento de Resíduos da UFC, na qualidade de coordenadora, ao Pró-Reitor de
Extensão, Conselheiro Antônio Salvador da Rocha, pelo apoio incondicional prestado a
esse programa de extensão, principalmente com relação ao número de bolsistas, o que
fez com que se transformasse num embrião do futuro sistema de gestão ambiental da
UFC. --------------------------------------------------------------------------------------------10

VLÁDIA MARIA CABRAL BORGES

agradeceu ao Prof. Salvador, em nome do Centro de

Humanidades o apoio dado, principalmente às Casas de Cultura Estrangeiras.------------VICENTE DE PAULO TEIXEIRA PINTO

informou que nos dias 12, 13 e 14, do mês e ano

em curso, serão realizados, em Sobral, os Encontros Universitários 2012 e a Feira das
Profissões, que contarão com a participação dos Conselheiros Custódio de Almeida,
Ciro Nogueira Filho e Antônio Barroso Lima, que farão a abertura dos eventos,
juntamente com outros professores. Em seguida, agradeceu a todos os Pró-Reitores que
deram apoio à realização dos eventos e, em especial, ao Prof. Salvador, sempre parceiro
do Campus de Sobral.---------------------------------------------------------------------------ANTÔNIO BARROSO LIMA

reconheceu o grande esforço do Prof. Salvador para que a

Pró-Reitoria de Extensão alcançasse seus objetivos e se tornasse cada vez mais
respeitada. Frisou que, no que tange aos projetos e programas de extensão, o Instituto de
Educação Física e Esportes-IEFES foi bem aquinhoado. Em seguida, referindo-se à
invasão da Reitoria, argumentou que a UFC está despreparada com relação à segurança
de patrimônio. Segundo ele, é preciso, urgentemente, instalar câmeras em toda a
Reitoria e em instalações que possam ser alvo de vandalismo. Encerrou, registrando seu
desagravo a tudo que ocorreu no dia 30 de outubro último e cumprimentou o Reitor
Jesualdo Pereira Farias pela sobriedade com que se manteve naquela situação difícil.--AUGUSTO CÉZAR DE AQUINO CABRAL

também agradeceu ao Prof. Salvador e

reconheceu o trabalho por ele desenvolvido à frente da Pró-Reitoria de Extensão. Em
seguida, parabenizou a Administração Superior pela indicação dos nomes para próreitores e manifestou alegria pela indicação dos nomes das professoras da FEAAC,
Denise Corrêa e Naiula Monteiro Pessoa, para as Pró-Reitorias de Administração e de
Gestão de Pessoas, respectivamente. Continuando, informou que a FEAAC realizará no
dia 13 de novembro a 3ª edição do Seminário de Inovação e Mobilização-SIM, em que
serão discutidas questão técnicas, processuais, acadêmicas, com o objetivo de avaliar a
FEAAC que temos e a que queremos ser. Esclareceu que a 1ª edição contou com a
participação somente dos professores; 2ª edição foi voltada para o corpo técnicoadministrativo e 3ª edição será para os estudantes, que contará com a presença do Prof.
Jesualdo Farias e também dos professores Custódio de Almeida e Ciro Nogueira Filho.CUSTÓDIO LUÍS SILVA DE ALMEIDA

informou que a quarta edição da Feira das

Profissões, em Fortaleza, apresentou no estande de Estatística um trabalho interessante,
liderado pelo prof. Júlio Barros Neto, sobre alguns indicadores dignos de serem
conhecidos. Esclareceu que a organização da Feira agendou 817 (oitocentos e dezessete)
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ônibus de escolas públicas e particulares, num total aproximado de 60 (sessenta) mil
visitantes, em 3 (três) dias de feira, o que consolida essa relação da UFC com a escola
básica e, de modo muito especial, com a escola pública. Na avaliação de alguns
aspectos da Feira das Profissões da UFC, 85,2% dos entrevistados atribuíram conceito
bom ou excelente ao evento em si; 62,2% atribuíram conceito bom ou excelente à
divulgação; 58,8% para o critério da participação da escola; 91,2% para a clareza da
comunicação entre os estudantes e professores; e 87,1% para infraestrutura
disponibilizada. Na escala de O a 10, foi atribuída nota média de 8,49%, de mediana 9,
para a contribuição da Feira das Profissões na escolha dos cursos. O conselheiro
Custódio de Almeida manifestou satisfação diante dos resultados, já que as pesquisas
estatísticas têm demonstrado bastante assertividade, embora haja aspectos a ser
melhorados em 2013. Finalizando, solicitou a todos os diretores que encaminhassem
diretamente a ele, Pró-Reitor de Graduação, informações sobre o Calendário
Universitário 2013, que terá de ser elaborado para a próxima reunião do CEPE. -------2.

Comunicação da Presidência.

A Presidência agradeceu, primeiramente, ao Prof. Antônio Salvador da Rocha pelas
contribuições, ensinamentos e por tudo que realizou na Pró-Reitoria de Extensão e
como docente da UFC. Em seguida, relatou várias passagens da convivência
profissional e pessoal que eles mantêm desde o início da década de 1980, passando pelo
Mestrado iniciado em 1983, em Florianópolis, pela formatura e pelo próprio casamento,
do qual o Prof. Salvador foi seu padrinho, em 1987. Coincidentemente, em 1990,
iniciaram juntos o doutorado e praticamente terminaram no mesmo momento, além de
terem sido colegas de departamento no antigo Centro Federal de Educação TecnológicaCEFET e depois na UFC, na área de fabricação. Continuando, desejou ao Prof. Salvador
que a aposentadoria continuasse lhe premiando com outros projetos e conquistas,
assegurando-lhe que sempre seria bem recebido quando viesse visitar os amigos ou
tratar de qualquer questão relacionada a seus projetos. Dando continuidade, parabenizou
a Faculdade de Educação-FACED pela execução do Projeto de Formação Continuada
de Professores para o Atendimento Educacional Especializado, que teve como objetivo
formar 3 (três) mil professores em todo Brasil em Educação Especial, coordenado pela
Profª. Rita Vieira, acompanhada do Prof. José Arimatéia Barros Bezerra. O referido
curso conseguiu aprovar 2.918 (dois mil, novecentos e dezoito) professores. E frisou: Se
a UFC já podia se orgulhar de estar presente em todos os municípios do Estado do
Ceará, e também em todos os continentes através dos cursos de Oficiais de Chancelaria
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viabilizado pelo Instituto UFC-Virtual, agora, com resultado tão expressivo, a
Instituição obteve a conquista de estar presente em todos os estados brasileiros, uma vez
que o curso foi ministrado para 520 (quinhentos e vinte) municípios de todos os estados
brasileiros, número certamente nunca atingido por outra universidade no Brasil. A
Presidência dirigiu-se à Conselheira Isabel Filgueiras Lima Ciasca, para parabenizar
toda a equipe da Faculdade de Educação e, em particular, a Profª. Rita Vieira pela
dedicação e pela forma como conduziu todo curso. ---------------------------------------ISABEL FILGUEIRAS CIASCA

informou que o MEC tinha solicitado mais 3 (três) mil

vagas para a nova turma do Projeto de Formação Continuada de Professores para o
Atendimento Educacional Especializado, mas ela, na qualidade de Diretora da
Faculdade de Educação, já havia fechado a oferta em mil vagas em virtude da grande
demanda que o curso requer, exigindo a colaboração de todos em tarefas como, por
exemplo, a emissão e assinatura dos certificados da turma concludente.-------------------A PRESIDÊENCIA

registrou que o MEC já recomendou o Mestrado Acadêmico em

Artes, aprovado pelo Conselho no início de 2012, e o Mestrado Acadêmico de
Ciências da Saúde, em Sobral, o terceiro a funcionar neste Campus e o quarto já
implantado no interior do Estado, ambos a ter início em 2013. Na sequência solicitou a
aprovação de voto de pesar para a família do José Leandro Pinheiro, natural da cidade
de Irapuan Pinheiro-CE, nosso ex e brilhante estudante do curso de matemática,
brutalmente assassinado por um colega de residência universitário, quando cursava
Mestrado em Matemática no Rio de Janeiro. A Presidência relatou que, na solenidade
em que recebeu na Reitoria os alunos da UFC que se destacaram em competições e
olimpíadas, teve a oportunidade de felicitar Leandro Pinheiro pela medalha de 3º lugar
conquistada numa competição internacional de matemática, momento em que o aluno
apresentou algumas sugestões para a Universidade de como acolher por critério, e não
por cota, mais estudantes do interior do estado, onde há muitos alunos, como ele,
dedicados aos estudos. Continuando, a Presidência destacou, ainda, que o referido
estudante foi um dos pouco, senão o único a conquistar na UFC, durante seus 57 anos
de existência, o IRA (Índice de Rendimento do Acadêmico) máximo, motivo que levou
o Departamento de Matemática a insistir para que ele cursasse o mestrado na UFC, mas
aluno optou por fazer no Rio de Janeiro certamente com o objetivo de alargar seus
horizontes e ter um portfólio maior de convívio com pessoas de cultura diferente da
nossa para, certamente, poder contribuir mais quando retornasse a seu Estado. Dando
continuidade, registrou e parabenizou, quanto ao projeto da homepage da UFC, o bom
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êxito alcançado pela equipe da STI (Secretaria de Tecnologia da Informação),
coordenada por Emília Crispin, após um ano de muito trabalho, que resultou num portal
mais acessível, embora requeira ainda melhorias e ajustes para o que a comunidade
universitária poderá encaminhar sugestões à STI. Em seguida, informou que viajaria
naquele dia, para participar de uma reunião, em Brasília, com a bancada cearense pra
tratar de recursos adicionais ao orçamento da UFC de 2013 para viabilizar,
principalmente, os projetos relacionados à área de saúde e à construção da vila olímpica
no Campus do Pici.
V – ENCERRAMENTO DA SESSÃO Nada mais havendo a tratar, a
Presidência agradeceu o comparecimento dos presentes e declarou encerrada a reunião,
da qual, para constar, eu, Antonio Aritomar Barros, Secretário, lavrei a presente Ata,
por mim subscrita, a qual, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Magnífico
Reitor e pelos demais Conselheiros presentes à reunião seguinte. Ass.)
Sala de Reuniões do Conselho Universitário, em Fortaleza, 05 de novembro de 2012.
Antonio Aritomar Barros
Secretário

Ata aprovada na sessão de 04/out/2013
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