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ATA Nº (001-A) DA 1 
SOLENIDADE DE POSSE AOS 2 
CARGOS ELETIVOS DO 3 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 4 
UNIRG, GESTÃO 2008/2010. 5 

Item de pauta: 6 
Posse aos cargos eletivos do Centro Universitário Unirg, 7 
gestão 2008/2010. 8 
 9 

Às 09 h (nove) e 41 (quarenta e um) min. do dia 22 (vinte e dois) de setembro de 2008 10 

(dois mil e oito), no auditório do CAMPUS I Jardim Sevilha, ocorreu a solenidade de posse 11 

aos cargos de Reitor e Vice Reitor, Coordenadores de cursos e de Estágio do Centro 12 

Universitário Unirg, promovida pelo Presidente da Fundação Unirg, Ezemi Nunes 13 

Moreira. A cerimônia teve como convidado o Prefeito Municipal de Gurupi, Dr. Alexandre 14 

Tadeu Salomão Abdala o qual conferiu posse aos cargos de Reitor e Vice-reitor, por meio 15 

do Decreto municipal sob o número 550 e 551/2008 respectivamente aos professores, 16 

Marcus Geraldo Sobreira Peixoto e Alexandre Ribeiro Dias.  Ao Presidente da 17 

Fundação Unirg Ezemi Nunes Moreira, por expressa determinação legal, coube conferir 18 

posse aos cargos de coordenadores de cursos e estágio por meio das portarias sob os 19 

números 304 a 327, aos professores coordenadores de cursos e de estágio, 20 

respectivamente:- --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

1 Edna Maria Cruz Pinho e Maria Leci de Bessa Mattos------------------------------------------- 22 

2 José Augusto Bezerra Lopes e Maydê Borges Beani Cardoso---------------------------------- 23 

3 Luzinete Moreira de Almeida e Donária Coelho Duarte----------------------------------------- 24 

4 Ceila Mendonça Milhomem e Victor de Oliveira---------------------------------------------------- 25 

5 Maria Cícera Fernandes Celedônio e Marcilenede Assis Alves Araújo---------------------- 26 

6 Jean Carlo Ribeiro e Eduardo Fernandes de Miranda-------------------------------------------- 27 

7 Rise Consolação Iuata Costa Rank e Raphael Navarro Aquilino------------------------------ 28 

8 Fabrício Silva Fioravante e Janne Marques Silveira---------------------------------------------- 29 

9 Ana Daisy Araújo Zagallo e Sonia de Jesus Pinheiro Silva------------------------------------- 30 

10 Maria Imaculada da Silva Pinheiro e Gisela Daleva Costa Guadalupe-------------------- 31 

11 Rogério Ferreira Marquezan e Gilvane da Silva Medeiros Terra---------------------------- 32 

Fica registrada aqui, a ausência do professor eleito coordenador de curso de ciência da 33 

computação, Marcelo Lisboa Rocha, bem como, do coordenador de estágio do mesmo 34 

curso, Fernando Szimanski. Depois de empossados os novos eleitos aos cargos acima 35 
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mencionados, foi franqueada a palavra aos representantes do Diretório Central dos 36 

Estudantes – DCE e Associações: dos Professores Universitários de Gurupi - APUG e dos 37 

Servidores da Fundação UNIRG – ASAUNIRG e ainda, à professora Edna Maria Cruz 38 

Pinho, a qual falou em nome de todos os coordenadores recém eleitos.  O primeiro a falar 39 

aos presentes foi o representante do DCE, Domingos Rodrigues da Silva que ressaltou a 40 

consolidação da democracia na instituição, com a eleição dos coordenadores, Reitor e 41 

Vice-Reitor. Ressaltou também, o crescimento da instituição em todos os setores e 42 

declarou a contribuição do Diretório Central dos Estudantes - DCE nesse processo de 43 

crescimento, precipuamente naquilo que se referir à qualidade do ensino. Na seqüência 44 

falou a Presidente da Associação do Professores Universitários de Gurupi - APUG, 45 

professora Celma Mendonça Milhomem que destacou o momento histórico pelo qual 46 

passa a Instituição, com o retorno das eleições na academia aos cargos de Direção e 47 

Coordenação. Dando seguimento à sessão, coube ao Presidente da ASAUNIRG, Ronaldo 48 

Soares Victor, falar em nome dos seus pares, enaltecendo a mais nova conquista da 49 

Instituição, que é a autonomia, para ele, consubstanciada no direito de escolha de seus 50 

dirigentes. Frisou que o processo democrático necessita do envolvimento de toda a 51 

comunidade acadêmica para o seu aprimoramento. Revelou por fim, total apoio aos novos 52 

dirigentes, especialmente se nesse contexto estiver embutido também, o crescimento e 53 

valorização do servidor. Posterior à fala do Presidente da ASAUNIRG e, depois de 54 

empossado, o novo Reitor do Centro Universitário Unirg, Marcus Geraldo Peixoto 55 

Sobreira, proferiu breve alocução, enfocando em síntese, a reestruturação da academia 56 

principalmente no que se refere à composição dos colegiados superiores de forma 57 

democrática e conforme recomenda a legislação. Segundo ele, também terá enfoque na 58 

sua administração, a execução do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, 59 

cumprindo desse modo, um dos itens que constaram do seu programa de campanha. 60 

Apresentou aos presentes o nome do escolhido para a Pro - Reitoria de Graduação e 61 

extensão, o professor Ricardo Lira de Rezende Neves. Não deixou de lembrar e 62 

agradecer o apoio advindo da Direção da Fundação e dos professores da casa, discentes e 63 
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servidores, ao largo dos anos em que atuou como Diretor Acadêmico da então Faculdade 64 

Unirg. Convidada a falar não só como coordenadora recém eleita, mas também 65 

representando o primeiro curso instituído pela “transformada” Faculdade de Filosofia e 66 

Ciências Humanas - FAFICH, qual seja, o curso de pedagogia e também em nome dos 67 

demais coordenadores, a professora Edna Maria Cruz Pinho, enalteceu o significado do 68 

evento, dirigindo-se aos colegas que estão deixando a função de coordenador, mas que 69 

retornam à sala de aula enfatizando, sobretudo, a nobreza da tarefa de ensinar. Passou 70 

com propriedade aos presentes, mensagens positivas de pensadores e filósofos, além de 71 

provérbios bíblicos. O Prefeito Alexandre Abdala deu seguimento à sessão e, em linhas 72 

gerais deu significativo realce à oportunidade a ele conferida por DEUS, de lhe propiciar -73 

empossar - o PRIMEIRO REITOR e VICE-REITOR do CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG, o 74 

que segundo afirmou, “foi um presente”, considerado o curto tempo em que está à frente 75 

na gestão do município. Elogiou os movimentos estudantis, assim como, a repercussão e 76 

os resultados muitas vezes positivos que eles trazem. A cerca das eleições para Reitor, 77 

asseverou que, embora o momento tenha sido coincidente ao das eleições, afirmou-se 78 

irredutível para que elas não fossem adiadas, ou que não deixassem de ocorrer, 79 

conquanto tenha recebido pedidos contrários a isso. Por fim, falou aos presentes, o 80 

Presidente da Fundação Unirg, Ezemi Nunes Moreira que, demonstrando visível 81 

contentamento, remontou ao tempo em que assumiu o cargo de Presidente em 25 de 82 

setembro de 2005 e, segundo ele, assumindo concomitantemente, a responsabilidade de 83 

trazer de volta a democracia à instituição na forma de eleições diretas aos cargos de 84 

Direção da academia. Pela importante conquista, agradeceu a todo o corpo docente, 85 

servidores e também ao prefeito Alexandre Abdala. Ressaltou sobremaneira a volta da 86 

autonomia. EM TEMPO: 1) - Apenas a título informação: Esta, não foi uma sessão 87 

SOLENE, mas sim, UMA SOLENIDADE a qual o Presidente da Fundação Unirg quis 88 

dar ênfase, pela importância “do que” ela abrangeu: → A POSSE DOS ELEITOS AOS 89 

CARGOS DE REITOR E VICE-REITOR, E COORDENADORES DE CURSOS E ESTÁGIO, 90 

o que se dá, in casu (em se tratando da UNIRG),  por outro procedimento, que não o 91 
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ATO SOLENE, conforme mencionado nas linhas 11 (onze) a 17 (dezessete) desta ata. 92 

Às 11(onze)h e 01 (um) min o Presidente da Fundação Unirg encerrou a reunião. Eu, 93 

Laura Alves e Silva, Secretária de Assistência aos Colegiados Superiores da 94 

Fundação/Centro Universitário Unirg, lavrei a presente ata e a assino.  Gurupi, 22 de 95 

setembro de 2008. 96 


