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Aos quatorze dias do mês de agosto do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na 1 

Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o Conselho Universitário – CONSUNI 2 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Vice-Reitor 3 

Francisco Odolberto de Araújo. Estiveram presentes os Conselheiros representantes 4 

docentes: Alan Martins de Oliveira, Augusto Carlos Pavão, Carmelindo Rodrigues da 5 

Silva, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Odacir Almeida Neves, Paulo César Moura 6 

da Silva, Valdenize Lopes do Nascimento, Nilza Dutra Alves, Elisabete Stradiotto Siqueira 7 

e Wirton Peixoto Costa; os representantes discentes: Gabriela Oliveira de Souza, Sílvio 8 

Roberto Fernandes Soares e Igor Mendonça Viana; os representantes técnico-9 

administrativos: Francimar Honorato dos Santos, Júlio César Rodrigues de Sousa e 10 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; e o representante da comunidade: Lemuel 11 

Rodrigues da Silva. Conselheiros com faltas justificadas: representantes docentes Alexsandro 12 

Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo 13 

Silva Ribeiro, Francisco Edcarlos Alves Leite, José Domingues Fontenele Neto, Joselito 14 

Medeiros de Freitas Cavalcante, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Junior, Francisco Franciné 15 

Maia Junior e Clécida Maria Bezerra Bessa; representante discente Michael Segundo Sena; e 16 

representante da comunidade Edilson Gonzaga de Souza Júnior. PAUTA: Primeiro ponto: 17 

Apreciação e deliberação sobre Edital de retificação do Edital vinte e sete-“a” de dois mil e 18 

quatorze, conforme Memorando Eletrônico número cento e trinta e quatro de dois mil e 19 

quatorze, da Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS; Segundo ponto: 20 

Deliberação sobre colação de grau antecipada das discentes Eda Tuane Cavalcante e Samara 21 

Jéssica Monte Bezerra; Terceiro ponto: Deliberação sobre aplicação de penalidade com base 22 

em procedimento apuratório de conduta discente; Quarto ponto: Deliberação sobre 23 

redistribuição do servidor docente Francisco José Targino Vidal para a Universidade Federal do 24 

Rio Grande do Norte, com base no Parecer do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 25 

CONSEPE número oito de dois mil e quatorze, de doze de agosto de dois mil e quatorze; 26 

Quinto ponto: Deliberação sobre proposta do CONSEPE quanto à criação do curso de 27 

Licenciatura em Pedagogia no Câmpus Angicos, conforme Parecer do CONSEPE número 28 

nove de dois mil e quatorze, de doze de agosto de dois mil e quatorze. Tendo constatado 29 

quórum legal, o Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo declarou aberta a 30 

reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. Nenhum Conselheiro se manifestou. 31 

A pauta foi posta em votação e aprovada por treze votos favoráveis, sendo registradas duas 32 

abstenções. PRIMEIRO PONTO. O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo 33 
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deu início às discussões sobre o ponto. Informou que a Professora Ana Tereza de Abreu Lima 34 

apresentou justificativa de falta a esta reunião por estar de férias, no entanto, como membro da 35 

CPPS, estava à disposição do Conselho para esclarecimentos sobre o Edital. A participação da 36 

Professora Ana Tereza de Abreu Lima como Convidada foi aprovada por unanimidade pelo 37 

Conselho. A Professora Ana Tereza de Abreu Lima informou que este Edital de retificação se 38 

referia ao Concurso do Edital número sete de dois mil e quatorze, e que houve uma decisão da 39 

justiça neste certame determinando que os candidatos que faltaram ao sorteio do ponto da 40 

prova didática tivessem a possibilidade de participar de um novo sorteio, e assim serem 41 

submetidos à prova didática. Disse que o concurso havia ocorrido em janeiro, a decisão judicial 42 

em maio, e em junho havia ocorrido a nova convocação de todos os candidatos que faltaram 43 

ao sorteio dos pontos. Falou que a prova didática havia sido realizada, sendo, ao todo, para 44 

quatro disciplinas. Disse que, das quatro disciplinas, apenas em uma – Engenharia Econômica 45 

(Câmpus Angicos) – houve alteração da classificação observada no resultado anterior; nas 46 

demais disciplinas houve acréscimo de candidatos aprovados, mas a lista de classificados não 47 

foi alterada. Falou que na disciplina de Engenharia Econômica (Câmpus Angicos) houve dois 48 

candidatos aprovados: Thiago Costa Carvalho e Tiago Almeida Saraiva. Disse que o candidato 49 

Tiago Almeida Saraiva foi aprovado e classificado no concurso ocorrido em janeiro, em seguida 50 

fora nomeado e já estava ministrando aulas no Câmpus Angicos. No entanto, após a nova 51 

prova didática que ocorreu em julho, o candidato Thiago Costa Carvalho, que havia faltado ao 52 

sorteio dos pontos em janeiro, fora aprovado e classificado em primeiro lugar, no novo 53 

resultado. Disse que após a nova classificação, o candidato Tiago Almeida Saraiva entrou com 54 

um recurso solicitando a reabertura do prazo para apresentação de documentos a serem 55 

analisados no Exame de Títulos, alegando que o prazo dado no certame ocorrido em janeiro 56 

fora menor que o prazo dado ao candidato Thiago Costa Carvalho, no novo Exame de Títulos 57 

ocorrido após a decisão judicial. Disse que, como o candidato não poderia recorrer à CPPS, 58 

pois não havia mais prazo para recurso, ele recorria agora ao CONSUNI. Informou que a 59 

Procuradoria Federal emitiu um parecer, em que afirmava que o deferimento do recurso não 60 

feria a decisão judicial. Falou que este Conselho deveria deliberar primeiramente se deferiria 61 

ou não o recurso do Tiago Almeida Saraiva, pois, em caso de deferimento, o resultado da 62 

disciplina Engenharia Econômica (Câmpus Angicos) não seria homologado naquele momento; 63 

após a decisão sobre o recurso, este Conselho deliberaria sobre o Edital de retificação da 64 

homologação. Seguem descritas as propostas apresentadas durante as discussões. A 65 

Conselheira Nilza Dutra Alves propôs que os Exames de Títulos da disciplina Engenharia 66 

Econômica (Câmpus Angicos) que foram realizados com os dois candidatos fossem anulados, 67 

e que se divulgasse um novo Edital convocando os dois candidatos para um novo Exame de 68 

Títulos, determinando um prazo de cinco dias para entrega dos documentos para análise. O 69 

Conselheiro Paulo César Moura da Silva propôs que este Conselho deliberasse 70 
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primeiramente sobre o ponto de pauta, ou seja, a aprovação do Edital de retificação que 71 

homologa o novo resultado do Concurso, abrindo-se duas possibilidades: a aprovação do 72 

Edital com ou sem a inclusão da disciplina Engenharia Econômica (Câmpus Angicos). A 73 

proposta do Conselheiro Paulo César Moura da Silva foi acatada pelo Conselho e o Presidente 74 

Francisco Odolberto de Araújo colocou duas propostas em votação: a proposta número um, 75 

de aprovação do Edital de retificação do Edital vinte e sete-“a” de dois mil e quatorze, com a 76 

inclusão do resultado da disciplina Engenharia Econômica (Câmpus Angicos), e a proposta 77 

número dois, de aprovação do Edital sem a inclusão do resultado da disciplina Engenharia 78 

Econômica (Câmpus Angicos). A proposta número um não obteve votos favoráveis, a proposta 79 

número dois foi aprovada por quatorze votos favoráveis, e foram registradas quatro 80 

abstenções. O resultado da disciplina Engenharia Econômica (Câmpus Angicos) não foi 81 

homologado. Em seguida, o Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo colocou 82 

outras duas propostas em votação: a proposta número um, de deferimento do recurso do 83 

candidato Tiago Almeida Saraiva, concedendo-lhe um prazo de três dias úteis para 84 

apresentação de documentos a serem analisados no Exame de Títulos; e a proposta número 85 

dois, apresentada pela Conselheira Nilza Dutra Alves, de realização de um novo Exame de 86 

Títulos da disciplina Engenharia Econômica (Câmpus Angicos) com os dois candidatos, Tiago 87 

Almeida Saraiva e Thiago Costa Carvalho, concedendo-lhes um prazo de cinco dias úteis para 88 

apresentação dos documentos. A proposta número um foi aprovada por onze votos favoráveis 89 

e a proposta número dois obteve seis votos favoráveis. SEGUNDO PONTO. Não houve 90 

discussões sobre este ponto. A colação de grau antecipada das discentes Eda Tuane 91 

Cavalcante e Samara Jéssica Monte Bezerra foi votada e aprovada por unanimidade. 92 

TERCEIRO PONTO. O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo deu início às 93 

discussões sobre o ponto. O Conselheiro Paulo César Moura da Silva questionou por que o 94 

processo em discussão tinha vindo para a deliberação deste Conselho, já que a aplicação de 95 

penalidade era de competência do Reitor. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte 96 

Marques disse que a aplicação de penalidade decorrente de sindicância ou processo 97 

administrativo disciplinar competia, de fato, ao Reitor, mas o processo em questão tratava de 98 

procedimento apuratório referente à conduta de discente. Disse que, nesse caso, a forma de 99 

apuração era diferenciada, bem como a aplicação da penalidade, que nesse tipo de processo 100 

competia ao Conselho Universitário, como consta no Artigo trezentos e cinquenta, parágrafo 101 

terceiro, do Regimento da UFERSA. Após discussões, o Presidente do Conselho Francisco 102 

Odolberto de Araújo colocou em votação a aplicação da penalidade proposta pela comissão 103 

que coordenou o procedimento apuratório, ou seja, o trancamento da matrícula do discente 104 

Francisco Washington Silva de Medeiros por um semestre. Essa proposta foi aprovada por 105 

nove votos favoráveis, sendo registrados cinco votos contrários e três abstenções. QUARTO 106 

PONTO. Não houve discussões sobre este ponto. A redistribuição do servidor docente 107 
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Francisco José Targino Vidal foi votada e aprovada por treze votos favoráveis, sendo 108 

registradas quatro abstenções. QUINTO PONTO. O Presidente do Conselho Francisco 109 

Odolberto de Araújo falou sobre os trâmites para aprovação e pactuação deste curso e a 110 

previsão de início das aulas para o primeiro semestre letivo de dois mil e quinze. Durante as 111 

discussões, nenhuma proposta foi apresentada. A criação do curso de Licenciatura em 112 

Pedagogia no Câmpus Angicos foi votada e aprovada por unanimidade.  Nada mais havendo a 113 

discutir, o Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo agradeceu a presença de 114 

todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, 115 

Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada, sem 116 

emendas, na reunião do dia vinte e nove de março de dois mil e dezesseis, segue assinada 117 

pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 118 
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