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PRIMEIRA SESSÃO. Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às 1 

dezesseis horas, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o Conselho 2 

Universitário – CONSUNI da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a 3 

presidência do Reitor José de Arimatea de Matos, para deliberar sobre a pauta da Primeira 4 

Reunião Ordinária de dois mil e quatorze. Estiveram presentes os Conselheiros representantes 5 

docentes: Alan Martins de Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, 6 

Augusto Carlos Pavão, Carmelindo Rodrigues da Silva, Daniel Faustino Lacerda de 7 

Souza, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Francisco 8 

Edcarlos Alves Leite, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto, Joselito 9 

Medeiros de Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco 10 

de Oliveira, Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Júnior e 11 

Valdenize Lopes do Nascimento; os representantes discentes: Caio Henrique Fernandes 12 

Vanderlei, Gabriela Oliveira de Souza e Michael Segundo Sena; os representantes técnico-13 

administrativos: Francimar Honorato dos Santos, Thiago Henrique Gomes Duarte Marques 14 

e Ygo Biserra Pereira; e os representantes da comunidade: Edilson Gonzaga de Souza 15 

Junior e Lemuel Rodrigues da Silva. Conselheiros com faltas justificadas: Odacir Almeida 16 

Neves e Júlio César Rodrigues de Sousa. PAUTA: Primeiro ponto: Discussão e aprovação da 17 

ata da Décima Primeira Reunião Ordinária de dois mil e treze; Segundo ponto: Deliberação 18 

sobre o calendário anual de reuniões do Conselho Universitário para o ano dois mil e quatorze; 19 

Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre o Plano Anual de Atividades de Auditoria 20 

Interna para o exercício dois mil e quatorze, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico 21 

número dez de dois mil e quatorze, da Unidade de Auditoria Interna – AUDINT; Quarto ponto: 22 

Apreciação e deliberação sobre Edital de Concurso Público para Professor Efetivo, 23 

encaminhado por meio do Memorando Eletrônico número seis de dois mil e quatorze, da 24 

Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS; Quinto ponto: Homologação do 25 

resultado do Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital número cinquenta de 26 

dois mil e treze, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico número duzentos e setenta e 27 

cinco de dois mil e treze, da CPPS; Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre o Edital de 28 

Chamada Institucional número um de dois mil e quatorze, do Programa de Apoio a Melhoria do 29 

Ensino de Graduação – PAMEG/PROGRAD, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico 30 

número quatro de dois mil e quatorze, da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD; Sétimo 31 

ponto: Homologação da indicação do primeiro Coordenador do curso de graduação em 32 

Engenharia de Produção do Câmpus de Angicos, conforme Memorando Eletrônico número 33 

cento e cinco de dois mil e treze, do Departamento de Ciências Exatas, Tecnológicas e 34 
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Humanas – DCETH; Oitavo ponto: Apreciação e deliberação sobre a solicitação de colação de 35 

grau individual do discente Jackson Toscano Dantas de Andrade; Nono ponto: Apreciação e 36 

deliberação sobre as solicitações de afastamento para qualificação dos servidores docentes 37 

Ana Maria Magalhães Correia, Antonio Erivando Xavier Júnior, Bruno Rodrigo Simão, Carlos 38 

Alano Soares de Almeida, Carlos José da Silva, Denison Murilo de Oliveira, Francisco Silvestre 39 

Brilhante Bezerra, José Anízio Rocha de Araújo, Judson da Cruz Gurgel, Liana Holanda 40 

Nepomuceno Nobre, Luciana Batista Sales, Napiê Galvê Araújo Silva, Rafael Lamera Cabral e 41 

Thaiseany de Freitas Rêgo; Décimo ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de 42 

Emenda Regimental que altera os Artigos trezentos e dezoito, trezentos e vinte, trezentos e 43 

vinte e três, trezentos e vinte e sete, trezentos e vinte e nove, trezentos e trinta e um e 44 

trezentos e trinta e dois; Décimo primeiro ponto: Outras ocorrências. Tendo constatado 45 

quorum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a 46 

reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. O Conselheiro Alexsandro Pereira 47 

Lima propôs a inclusão de um ponto de pauta para criação de comissão para realizar a eleição 48 

para Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia do Câmpus 49 

Pau dos Ferros. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão propôs incluir, neste mesmo ponto, a 50 

criação da comissão eleitoral para o curso de Engenharia de Petróleo. Estas propostas foram 51 

votadas e aprovadas por vinte e cinco votos favoráveis, sendo registrada uma abstenção. O 52 

Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs a exclusão do primeiro ponto da pauta, 53 

solicitando que seus discursos proferidos no sexto ponto da Décima 54 

Primeira Reunião Ordinária de dois mil e treze fossem incluídos na ata. Esta proposta foi 55 

votada e aprovada por vinte e três votos favoráveis, sendo registradas três abstenções. O 56 

Conselheiro Francimar Honorato dos Santos solicitou que o Conselho prestasse uma 57 

homenagem póstuma, com um minuto de silêncio pelo falecimento do servidor técnico-58 

administrativo Rinaldo José do Nascimento. A solicitação foi acatada e o Conselho respeitou 59 

um minuto de silêncio em memória do servidor. PRIMEIRO PONTO. Retirado de pauta. 60 

SEGUNDO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à 61 

deliberação sobre o calendário anual de reuniões do Conselho Universitário para o ano dois mil 62 

e quatorze. O Conselheiro João Liberalino Filho propôs que as reuniões fossem realizadas 63 

não somente às terças e quintas-feiras, mas de segunda a sexta-feira, alternadamente a cada 64 

mês. Esta proposta foi votada e aprovada por dezenove votos favoráveis, sendo registrados 65 

três votos contrários e quatro abstenções. As reuniões ficaram marcadas para os dias vinte e 66 

seis de fevereiro, vinte e quatro de abril, vinte e três de maio, trinta de junho, vinte e dois de 67 

julho, vinte de agosto, vinte e cinco de setembro, vinte e quatro de outubro, dezessete de 68 

novembro e dezesseis de dezembro. TERCEIRO PONTO. O Presidente do Conselho José de 69 

Arimatea de Matos deu início à deliberação, contudo, não houve discussões nem propostas 70 

apresentadas neste ponto. O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício 71 
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dois mil e quatorze foi aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO. O Presidente do 72 

Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre Edital de Concurso 73 

Público para Professor Efetivo. Alterações aprovadas durante as discussões: Os perfis das 74 

vagas de “Prática de Ensino; Didática; Estágio Supervisionado”, “Sociologia; Sociologia e 75 

Educação: Prática de Ensino II: política, estrutura e gestão da Educação Básica” e “Análise e 76 

Expressão Textual”, ficaram de ser reencaminhadas pelo DCETH; o perfil da vaga de 77 

“Eletricidade Básica, Instalações Elétricas e Projeto de Instalações Prediais” ficou de ser 78 

reencaminhado pelo Câmpus Caraúbas; as vagas de “Mecânica dos Solos I. Mecânica dos 79 

Solos II. Obras em Terra. Fundações e Estruturas de Contenção” e “Hidráulica. Instalações 80 

Hidrossanitárias. Hidrologia” do Câmpus Pau dos Ferros, foram retiradas do Edital, devido a 81 

aproveitamento de candidatos aprovados; a taxa de inscrição passou a ser de cem reais para 82 

candidatos à vaga de professor assistente, e de cento e quarenta e quatro reais para 83 

candidatos à vaga de professor adjunto; o item cinco, ponto, treze passou a ter a seguinte 84 

redação: “A Prova de Aptidão Didática será aberta ao público, limitada à capacidade máxima 85 

da sala, proibida a presença de qualquer outro candidato participante do concurso, não sendo 86 

permitido à plateia nenhum tipo de manifestação, bem como o uso de equipamentos 87 

eletrônicos”; o subitem “d” do item seis, ponto, quatro, passou a ser escrito da seguinte forma 88 

(proposta dos Conselheiros Alexsandro Pereira Lima e Francimar Honorato dos Santos): 89 

“Permanecer nas imediações do local, após realização de provas e entrega de títulos”.  90 

QUINTO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à 91 

deliberação, contudo, não houve discussões nem propostas apresentadas neste ponto. A 92 

homologação do resultado do Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital 93 

número cinquenta de dois mil e treze foi votada e aprovada por dezoito votos favoráveis, sendo 94 

registradas duas abstenções. O Conselho decidiu interromper a reunião e continua-la em 95 

segunda sessão no dia trinta e um de janeiro de dois mil e quatorze, às nove horas. O 96 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os 97 

Conselheiros e deu por encerrada a primeira sessão. SEGUNDA SESSÃO. Aos trinta e um 98 

dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, na Sala de Reuniões dos 99 

Conselhos Superiores, reuniu-se o CONSUNI da UFERSA, sob a presidência do Reitor José 100 

de Arimatea de Matos para deliberação sobre os pontos restantes da pauta da Primeira 101 

Reunião Ordinária de dois mil e quatorze. SEXTO PONTO. O Presidente José de Arimatea de 102 

Matos deu início à deliberação sobre o Edital de Chamada Institucional número um de dois mil 103 

e quatorze, do PAMEG/PROGRAD. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira propôs a 104 

exclusão do item “c” do ponto nove do Edital, que determinava ser requisito e compromisso do 105 

bolsista “Ter coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a seis, comprovado com o 106 

Histórico Escolar”. Essa proposta foi votada e aprovada por dez votos favoráveis, sendo 107 

registrados cinco votos contrários e quatro abstenções. Não havendo nenhuma outra proposta 108 
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durante as discussões, o Edital, com a alteração aprovada, foi posto em votação e aprovado 109 

por unanimidade. SÉTIMO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 110 

deu início à deliberação, contudo, não houve discussões nem propostas apresentadas neste 111 

ponto. A indicação do Professor Antonio de Pádua de Miranda Henriques para assumir a 112 

primeira Coordenação do curso de graduação em Engenharia de Produção do Câmpus de 113 

Angicos foi votada e aprovada por unanimidade. OITAVO PONTO. Abertas as discussões pelo 114 

Presidente José de Arimatea de Matos, o Conselheiro Caio Henrique Fernandes Vanderlei 115 

comunicou ao Conselho que o discente Jackson Toscano Dantas de Andrade entregou 116 

atestado médico para ser anexado ao seu Processo. Não havendo nenhuma proposta 117 

contrária, a colação de grau individual do discente Jackson Toscano Dantas de Andrade foi 118 

votada e aprovada por unanimidade. NONO PONTO. O Presidente do Conselho José de 119 

Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre as solicitações de afastamento para 120 

qualificação de servidores docentes. Durante as discussões, o Conselho aprovou, por 121 

unanimidade, que os docentes que pleiteavam afastamento para o Doutorado Interinstitucional 122 

– DINTER, em parceria da UFERSA com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 123 

PUC/PR, seguiriam o cronograma apresentado pela Coordenação do DINTER na UFERSA, a 124 

saber: os docentes Antonio Erivando Xavier Júnior, Álvaro Fabiano Pereira Macêdo, José 125 

Anízio Rocha de Araújo, Judson da Cruz Gurgel e Liana Holanda Nepomuceno Nobre 126 

iniciariam seus afastamentos a partir de março de dois mil e quatorze; já os docentes Ana 127 

Maria Magalhães Correia, Carlos Alano Soares de Almeida, Denison Murilo de Oliveira, 128 

Luciana Batista Sales e Thaiseany de Freitas Rêgo iniciariam seus afastamentos a partir de 129 

março de dois mil e quinze. Durante as discussões sobre o afastamento do docente Bruno 130 

Rodrigo Simão, a Conselheira Valdenize Lopes do Nascimento solicitou que se registrasse 131 

nesta ata que este Conselho não tomou uma decisão arbitrária, nem houve perseguição ou 132 

motivações pessoais quando não aprovou o afastamento do docente Bruno Rodrigo Simão na 133 

reunião anterior, a fim de que o seu departamento anexasse documentos que garantissem o 134 

atendimento das disciplinas do professor em sua ausência, seja por professor substituto, seja 135 

por docentes efetivos do departamento. Falou que esta exigência de documentos garantindo a 136 

continuidade das aulas nos processos de afastamento foi uma decisão tomada por este 137 

Conselho, em composição anterior. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira, como Vice-Chefe 138 

do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas – DCAT, deu a garantia ao Conselho 139 

de que as disciplinas do professor Bruno Rodrigo Simão seriam atendidas. Após discussões 140 

sobre o assunto, o afastamento do docente Bruno Rodrigo Simão foi votado e aprovado por 141 

dezesseis votos favoráveis, sendo registrados três votos contrários e uma abstenção. O 142 

Conselheiro Moacir Franco de Oliveira declarou voto contrário, por entender que o DCAT não 143 

havia atendido a recomendação dada por este Conselho, na reunião anterior, sobre o processo 144 

em questão. Em seguida, os afastamentos dos docentes Carlos José da Silva, Francisco 145 
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Silvestre Brilhante Bezerra, Napiê Galvê Araújo Silva e Rafael Lamera Cabral foram levados à 146 

votação, separadamente, e todos foram aprovados por unanimidade. DÉCIMO PONTO. O 147 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre a minuta 148 

de Emenda Regimental que altera os Artigos trezentos e dezoito, trezentos e vinte, trezentos e 149 

vinte e três, trezentos e vinte e sete, trezentos e vinte e nove, trezentos e trinta e um e 150 

trezentos e trinta e dois. Seguem descritas as alterações aprovadas durante as discussões. 151 

Proposta do Conselheiro Moacir Franco de Oliveira: inclusão do texto “Considerando a Lei 152 

federal número doze mil, setecentos e setenta e dois, de vinte e oito de dezembro de dois mil e 153 

doze”. Proposta do Conselheiro Alexsandro Pereira Lima: nova redação para o Artigo 154 

trezentos e vinte e sete: “As bancas examinadoras, compostas de três membros que ministrem 155 

ou tenham ministrado disciplina da área objeto do concurso ou, ainda, que tenham graduação 156 

ou mestrado ou doutorado na área objeto do concurso, devem ser aprovadas pelo Conselho 157 

Universitário”. A emenda regimental, com as alterações supracitadas, foi votada e aprovada por 158 

unanimidade. DÉCIMO PRIMEIRO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de 159 

Matos abriu as discussões sobre a criação de comissões para realizar as eleições para 160 

Coordenador e Vice-Coordenador do curso de Ciência e Tecnologia do Câmpus Pau dos 161 

Ferros e do curso de Engenharia de Petróleo do Câmpus Mossoró. Foram indicados e 162 

aprovados, por unanimidade, os nomes descritos a seguir. Comissão eleitoral do curso de 163 

Ciência e Tecnologia do Câmpus Pau dos Ferros: Representantes docentes – Otávio Paulino 164 

Lavor (Presidente), Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho (membro titular) e Antonio Carlos Leite 165 

Barbosa (membro suplente); Representante discente – Michael Vanderson Oliveira Alexandre 166 

(membro titular). Comissão eleitoral do curso de Engenharia de Petróleo do Câmpus Mossoró: 167 

Representantes docentes – Keila Regina Santana (Presidente), Regina Célia de Oliveira Brasil 168 

Delgado (membro titular) e Antonio Rodolfo Paulino Pessoa (membro suplente); Representante 169 

discente – Rafaela Nara Silva Alves (membro titular). REABERTURA DO QUARTO PONTO. O 170 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos reabriu as discussões sobre o quarto 171 

ponto. O Conselho aprovou Retificação ao Edital número sete de dois mil e quatorze, com a 172 

alteração do perfil do candidato da vaga de “Psicologia e Educação. Filosofia da Ciência e 173 

Metodologia Científica”, que passou a ser escrita da seguinte forma: “Graduação em Psicologia 174 

ou Licenciatura em Pedagogia ou Licenciatura em Filosofia, com Mestrado em Educação ou 175 

em Psicologia ou em Filosofia e Doutorado em Educação”. O Conselho também aprovou a 176 

abertura de novo Edital com uma vaga para “Hidráulica. Instalações Hidrossanitárias. 177 

Hidrologia” e uma vaga para “Mecânica dos Solos I. Mecânica dos Solos II. Obras em Terra. 178 

Fundações e Estruturas de Contenção”, ambas do Câmpus Pau dos Ferros. DÉCIMO 179 

SEGUNDO PONTO. Outras ocorrências. O Conselheiro João Liberalino Filho solicitou que os 180 

editais de concurso público e as minutas de resolução fossem revisados por uma relatoria 181 

antes de serem apreciados por este Conselho. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira falou 182 
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de um tema recorrente que afeta os professores que ministram aulas no turno noturno da 183 

sexta-feira: o impedimento dos alunos membros de Igrejas Adventistas do Sétimo Dia. Solicitou 184 

que a Universidade buscasse algum meio de regulamentar essa questão. Falou ainda sobre a 185 

necessidade de regulamentar a questão da hora-aula na Universidade. A Conselheira 186 

Valdenize Lopes do Nascimento opinou que a Universidade deveria promover treinamentos 187 

para capacitar os servidores no uso de extintores e no combate a incêndios, bem como criar a 188 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA. Relatou ainda que recebeu denúncias 189 

quanto ao fato de ex-coordenadores de cursos que continuavam recebendo gratificação 190 

mesmo após o encerramento dos mandatos e solicitou que isto fosse investigado. O 191 

Conselheiro Francimar Honorato dos Santos informou que os servidores técnico-192 

administrativos das universidades federais haviam aprovado indicado de greve para a segunda 193 

quinzena de março. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho José de 194 

Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a 195 

reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a 196 

presente Ata, que após lida e aprovada sem emendas na reunião do dia onze de fevereiro de 197 

dois mil e quinze, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros 198 

presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 199 

Presidente: 200 

José de Arimatea de Matos ______________________________________________________  201 

Representantes docentes: 202 

Alan Martins de Oliveira _________________________________________________________  203 

Alexsandro Pereira Lima ________________________________________________________  204 

Ana Tereza de Abreu Lima ______________________________________________________  205 

Augusto Carlos Pavão __________________________________________________________  206 

Carmelindo Rodrigues da Silva ___________________________________________________  207 

Daniel Faustino Lacerda de Souza ________________________________________________  208 

Edna Lúcia da Rocha Linhares ___________________________________________________  209 

Felipe de Azevedo Silva Ribeiro __________________________________________________  210 

Francisco Edcarlos Alves Leite ___________________________________________________  211 

João Liberalino Filho ___________________________________________________________  212 

José Domingues Fontenele Neto __________________________________________________  213 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante ____________________________________________  214 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira _____________________________________________  215 

Moacir Franco de Oliveira _______________________________________________________  216 

Paulo César Moura da Silva ______________________________________________________  217 

Roberto Vieira Pordeus _________________________________________________________  218 

Rui Sales Júnior _______________________________________________________________  219 
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Valdenize Lopes do Nascimento __________________________________________________  220 

Representantes discentes: 221 

Caio Henrique Fernandes Vanderlei _______________________________________________  222 

Gabriela Oliveira de Souza ______________________________________________________  223 

Michael Segundo Sena _________________________________________________________  224 

Representantes técnico-administrativos: 225 

Francimar Honorato dos Santos __________________________________________________  226 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques ___________________________________________  227 

Ygo Biserra Pereira ____________________________________________________________  228 

Representantes da comunidade: 229 

Edilson Gonzaga de Souza Junior _________________________________________________  230 

Lemuel Rodrigues da Silva ______________________________________________________  231 

 232 

Secretária dos Órgãos Colegiados: 233 

Anara Luana Nunes Gomes  _____________________________________________________  234 


