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1  Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um, reuniram-se em Assembléia, de forma
2  remota, os Delegados e Delegadas Estatuintes para o primeiro dia de deliberação das propostas,
3  votação e elaboração da minuta do Primeiro Estatuto da Universidade Estadual da Região
4  Tocantina do Maranhão - UEMASUL. Na solenidade de abertura estiveram presentes a Gestão
5  Superior da UEMASUL, Comissão Geral Estatuinte, Comissões Setoriais, Diretores de Centro,
6  Diretores de Cursos, Docentes, Discentes e Técnicos-Administrativos. Em conformidade com o

7  estabelecido na Resolução n° 065/2018-CONSUNAJEMASUL e pela Resolução n° 113/2020-
8  CONSUN/UEMASUL, os(as) Delegados{as) com direito à voz e voto, totalizaram 145 (cento e
9  quarenta e cinco). A primeira chamada para conferência do quorum mínimo para início dos
10 trabalhos ocorreu às 8h30min, não atingindo a quantidade mínima de Delegados (as) o prazo foi
11 estendido por mais 15 minutos. Realizada a segunda chamada o quorum ainda não foi suficiente e
12 o prazo foi estendido novamente. Atingindo o quorum mínimo, o Congresso Estatuinte teve início
13 às 9hl7min pela Magnífica Reitora, profa. Dra. Elízabeth Nunes Fernandes que após saudação
14 inicial declarou aberta a sessão. Conforme disposto no Art. 6°, da Resolução n° 151/2021, a Mesa
15 de Instalação foi composta pela Magnífica Reitora, profa. Dra. Elizabetb Nunes Fernandes, na
16 condição de presidente, pelo Vice-Reitor, prof. Me. Antônio Expedito Ferreira Barroso de
17 Carvalho, as Pró-Reitoras. profa. Dra. Regina Célia Costa Lima (Pró-Reitora de Gestão e
18 Sustentabilidade Acadêmica), profa. Dra. Sheila Elke Araújo Nunes (Pró-Reitora de
19 Planejamento e Administração e Coordenadora da Comissão Geral Estatuinte), e profa. Dra.
20 Maria Da Guia Taveiro Silva (Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação). Desfeita a
21 Mesa de Instalação, procedeu-se com a composição da Mesa Diretora presidida pela Pró-Reitora
22 de Gestão e Sustentabilidade Acadêmica e Coordenadora suplente da Comissão Geral, profa. Dra.
23 Regina Célia Costa Lima, que conduziu o processo de votação para a escolha do (a) Relator (a)
24 Geral do Congresso. Aberto para indicações, a profa. Dra. Sheila Elke Araújo Nunes apresentou
25 seu nome para apreciação da plenária, sem objeções, foi aceita como Relatora Geral do Congresso.
26 Em continuidade procedeu-se com a escolha dos(as) Sub-Relatores(as), podendo ser até sete
27 indicações, três congressistas apresentaram seus nomes para apreciação da plenária, sendo, Eulália
28 Costa Silva, Kátia Silene de Sousa Matias e Aurilene Felix Soares, que também sem objeções
29 foram aceitas para a Sub-Relatoria. Na seqüência procedeu-se para a escolha do(a) Secretário(a)
30 Geral, a Técnica-Administrativa Crisleide do Socorro Nascimento Souza e o Discente Igor Xavier
31 Nascimento apresentaram seus nomes para Secretária Geral e Secretário Adjunto,
32 respectivamente, que também foram aprovados sem objeções. Assim, após o processo de votação
33 a composição ficou: Relatora Geral: profa. Dra. Sheila Elke Araújo Nunes; Sub-Relatoras:
34 Eulália Costa Lima, Kátia Silene de Sousa Matias, Aurilene Félix Soares; Secretária Geral:

35 Crisleide do Socorro Nascimento Souza; Secretário Adjunto: Igor Xavier Nascimento. Em
36 continuidade a Presidente do Congresso solicitou que a Secretária Geral procedesse com a leitura
37 da Resolução n° 151/2021, aprovada pelo Conselho Universitário, que dispõe sobre o Regimento
38 Interno do Congresso Estatuinte. Após a leitura do Regimento Interno do Congresso Estatuinte, a
39 profa Dra. Regina Célia Costa Lima, explicou o processo de leitm:^t?;:;dt5cn^são e votação das
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40 proposições que foram previamente encaminhadas pelas Comissões Setoriais. Assim ficou
41 definido a leitura por Título, a partir dos artigos que foram objeto de proposição de alteração,
42 supressão, modificação, substituição ou adição do texto base, resultado do processo de trabalho,
43 estudos, discussões, deliberações e votação nas Assembléias realizadas pelas Comissões Setoriais
44 ao longo de todo o ano de 2021, dos campi Açailândia, Estreito e Imperatriz, dos Seguimentos
45 Docentes, Discentes e Técnicos-Administrativos. Em continuidade a Sub-Relatora Eulália Costa

46 Silva explicou como ocorreu todo o processo de construção das propostas pelas Comissões
47 Setoriais, tendo como base um texto-base orientador encaminhado no início dos trabalhos às
48 Comissões Setoriais e, essas, ao final dos seus trabalhos, encaminharam à Comissão Geral as
49 proposições com o relatório geral para elaboração do Documento de Sistematização da Minuta do
50 Estatuto para apresentação e votação no Congresso Estatuinte. A Sub-Relatora Eulália iniciou a
51 leitura de Título por Título e, ao final de cada um houve tempo para destaques e argumentações.
52 No Título 1 foram feitos destaques para supressão das propostas: inciso X do art. 3^ da Proposta
53 modificativa/aditiva da CSE-CCHSTL (por incompatibilidade legal); sanadas as dúvidas, e sem
54 objeções. prosseguiu-se a leitura do Título seguinte. No Título 11, foram feitos destaques para
55 supressão das propostas: no Capítulo I - Do Corpo Docente, art. 15 da Proposta aditiva de artigo
56 da CSE-CCHSTL (por se tratar de matéria reservada à lei, de iniciativa do Chefe do Executivo);
57 no Capítulo 11 - Do Corpo Discente, art. 15 da Proposta aditiva de artigo da CSE-CCHSTL (por
58 se tratar de matéria atinente à resolução); no Capítulo 111 - Do Corpo Discente, o parágrafo único
59 do art. 15 da Proposta modificativa da CSE-CCHSTL (por se tratar de matéria reservada ao Chefe
60 do Executivo), os arts. 16, 17 e 18 da Proposta aditiva de artigo da CSE-CCHSTL (por se tratar de
61 matéria reservada ao Chefe do Executivo) e os arts, 16, 17 e 18 da Proposta aditiva de artigo da
62 CSE-TEC-ADM (por abranger matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo; sanadas as
63 dúvidas, e sem objeções. prosseguiu-se a leitura do Título seguinte. No Título III não houveram
64 propostas divergentes, passando para o próximo título. No Título IV foram feitos destaques para
65 supressão das propostas: no Capítulo 11 - Dos Conselhos Superiores, os incisos Vil e VIII da
66 Proposta substitutiva da CSE-CCA (pela relevância e legitimidade das entidades e representações
67 sindicais); no Capítulo III - Da Reitoria, art. 26 da Proposta modificativa da CSE-CCA (por ser
68 restritiva e não abarcar outras situações fáticas), alínea b do § 2° do art. 26 da Proposta modificativa
69 da CSE-CCANL (pelo termo não estar adequado legalmente e a submissão se tratar da lista e não
70 dos candidatos) e art. 28 da Proposta aditiva de inciso da CSE-CCA (por se tratar de matéria de
71 competência do Chefe do Poder Executivo, mediante Lei); no Capítulo IV - Dos Centros de
72 Ciências, art. 30 da Proposta modificativa da CSE-CCANL (devido os centros de ciências não
73 possuírem autonomia, e sim a universidade), do inciso XI do art. 31 da Proposta aditiva de inciso
74 da CSE-CCA (por se tratar de matéria reservada à Reitoria), do inciso XI do art. 31 da Proposta
75 de inciso da CSE-CCANL (por falta de clareza na redação), dos parágrafos 5 e 6 do art. 31 da
76 Proposta aditiva de parágrafo da CSE-CCHSTL (por se tratar de matéria para regimento), art. 33
77 da Proposta modificativa/aditiva da CSE-CCANL (por se tratar de matéria reservada à Lei);
78 sanadas as dúvidas, e sem objeções, prosseguiu-se a leitura do Título seguinte. Os trabalhos da
79 sessão da manhã foram interrompidos para o intervalo do período do almoço e retomo às 14h. A
80 sessão da tarde iniciou às 14h58min após atingir o quórum mínimo para início dos trabalhos. A
81 Sub-Relatora Eulália continuou o mesmo procedimento de leitura de Título por Título, ocorrido
82 no período da manhã. No Título V - Das Atividades Acadêmicas foram feitos destaques para
83 supressão das propostas: § 2° do art. 39 da Proposta aditiva de parágrafo da CSE-CCHSTL (por
84 falta de pertinência); no Capítulo II - Do Ingresso de Estudantes, § 2° do art. 42 da Proposta
85 modificativa/aditiva da CSE-CCHSTL (por falta de pertinência aoestattttp, por se tratar de matéria
86 de resolução); no Capítulo 111 - Das Atividades de Pesquisq<^:^tepsão) e Inovação, art./43 da
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Proposta modificativa da CSE-CCA (por se tratar de matéria reservada à Lei, de competência do
Chefe do Executivo); sanadas as dúvidas, e sem objeções, prosseguiu-se a leitura do Título
seguinte. No Título VI e VII nào houveram propostas divergentes. Finalizado todo o processo de
leitura e discussão dos Títulos, com os devidos destaques, discussões, argumentações e
esclarecimentos, a Relatora Geral do Congresso, profa Dra. Sheila Elke, explicou o processo de
votação que ocorreria por meio de um formulário no google forms, disponibilizado por um link no
chat, acessado pelo e-mail institucional de cada Delegado (a) e estipulado o prazo de uma hora
para conclusão da escolha das propostas de texto discutidas e apresentadas. Após esse tempo, a
Presidente informou que houve concessão de acréscimo de 20 minutos em razão de problemas
técnicos apresentados por alguns Delegados(as), para que eles(as) não fossem prejudicados no
processo de votação. Encerrado o período de votação, o resultado final foi apresentado com o
percentual de votação e as propostas vencedoras que receberam mais votos e comporão a Minuta
do Estatuto. O primeiro dia de Congresso encerrou às 17h28min com as orientações de que o link
da sala do dia seguinte já constava no chat e também no e-mail dos(as) Delegados(as). No segundo
dia de Congresso Estatuinte (09/12), a primeira chamada para conferência do quórum mínimo para
início dos trabalhos ocorreu às 8h30min. nào atingindo a quantidade mínima de Delegados(as) o
prazo foi estendido. Atingindo o quórum mínimo às 9hl4min, a Presidente retomou os trabalhos
com um breve resumo das etapas ocorridas no dia anterior, com a apresentação das propostas das
Comissões Setoriais, debates, votação das propostas, apresentação dos resultados, esclarecendo
que após a finalização desse processo a Minuta será encaminhada à Procuradoria Jurídica da
Universidade para emitir um parecer acerca do documento e posteriormente ao Conselho
Universitário para apreciação e votação. Em continuidade passou a palavra para a Relatora Geral,
Profa. Dra Sheila Elke que, após a confirmação do quórum mínimo, procedeu com a leitura do
documento final juntamente com as Sub-Relatoras Eulália Costa, Kátia Silene e Aurilene Félix.
Após a apresentação do documento, abriu-se um tempo para manifestação e homologação dos (as)
Delegados (as), não havendo nenhuma manifestação contrária a Minuta do Primeiro Estatuto da
Universidade foi aprovada por unanimidade. A Coordenadora titular da Comissão Geral, Profa
Dra. Sheila Elke agradeceu por todo o empenho dos membros da Comissão Geral, reconhecendo
também o trabalho da saudosa Nice Rejane {in memoriam) e aos membros das Comissões
Setoriais. O Congresso Estatuinte foi encerrado pela Magnífica Reitora, Profa. Dra. Elizabeth
Nunes Fernandes, agradecendo a todos (as) que participaram do processo de construção e
elaboração do Primeiro Estatuto da UEMASUL, representando um marco para a Universidade.
Foi disponibilizado e informado o e-mail da Estatuinte (estatuintefc/aiemasul.edu.br) para
sugestões e proposições de correção do texto. A sessão foi encerrada às dez horas e quarenta e três
minutos (10h43min). Sem mais nada a tratar, Eu, Crisleide do Socorro Nascimento Souza,
Secretária Geral do Congresso Estatuinte, lavrei a presente Ata que, após lida e achada conforme.
será assinada pelos participantes da reunião e por mim ̂
dois mil e vinte e um (2021). ^ A'.
Regina Célia Costa Lima - Presidente da Me/*"
Sheila Elke Araújo Nunes - Relator^ Geral
Eulália Costa Silva - Sub-Relatora7Í~A(m

sa Diretor

m dez (10) de dezembro (12) de

Kátia Silene de Sousa Matias - Sub-Relatora

Aurilene Felix Soares - Sub Relatora

Igor Xavier Nascimento - Secretário Adjunto

M
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