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

quatorze 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 Quarta 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, Edna Lúcia da Rocha Linhares, 7 

Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Francisco Edcarlos Alves Leite, João Liberalino Filho, 8 

José Domingues Fontenele Neto, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Ludimilla 9 

Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, Odacir Almeida Neves, Paulo 10 

César Moura da Silva, Rui Sales Júnior, Valdenize Lopes do Nascimento e Francisco 11 

Franciné Maia Júnior; os representantes discentes: Caio Henrique Fernandes Vanderlei, 12 

Gabriela Oliveira de Souza e Daniel Guimarães de França Moreira; os representantes 13 

técnico-administrativos: Francimar Honorato dos Santos, Júlio César Rodrigues de Sousa 14 

e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; e o representante da comunidade: Lemuel 15 

Rodrigues da Silva. Conselheiros com faltas justificadas: Daniel Faustino Lacerda de Souza, 16 

Michael Segundo Sena e Edilson Gonzaga da Silva Júnior. PAUTA: Primeiro ponto: 17 

Apreciação e deliberação sobre a criação do curso de Aperfeiçoamento de Formação de 18 

Professores da Educação Básica das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Rio 19 

Grande do Norte; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre a criação do curso de 20 

Especialização UNIAFRO: Política de Promoção da Igualdade Racial na Escola; Terceiro 21 

ponto: Criação de Comissão para realizar a eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do 22 

curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia do Câmpus Caraúbas, conforme Memorando 23 

Eletrônico número cento e vinte e três de dois mil e quatorze, da Pró-Reitoria de Graduação – 24 

PROGRAD; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre a solicitação de redistribuição da 25 

servidora técnico-administrativa Milena Paula Cabral de Oliveira; Quinto ponto: Deliberação 26 

sobre designação pelo Reitor, ad referendum do CONSUNI, das bancas examinadoras do 27 

Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital número vinte e três de dois mil e 28 

quatorze, conforme Portarias do Gabinete do Reitor da UFERSA número seiscentos e vinte e 29 

oito a seiscentos e trinta e cinco de dois mil e quatorze; Sexto ponto: Apreciação e 30 

deliberação acerca de “servidão” em prol do empreendimento Cristais do Alto; Sétimo ponto: 31 

Apreciação e deliberação sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre remoção de 32 

servidores técnico-administrativos no âmbito da UFERSA, encaminhada por meio do 33 

Memorando Eletrônico número duzentos e quatorze de dois mil e treze, da Pró-Reitoria de 34 
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Gestão de Pessoas –PROGEPE; Oitavo ponto: Outras ocorrências. Tendo constatado quórum 35 

legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a 36 

leitura da pauta e a colocou em discussão. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima propôs 37 

incluir, no quinto ponto, a banca examinadora de concurso designada ad referendum pela 38 

Portaria do Gabinete do Reitor número seiscentos e quarenta e sete, de dois mil e quatorze. 39 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima propôs 40 

incluir um ponto de pauta para apreciação e deliberação sobre o afastamento para qualificação 41 

do servidor docente Jorge Luís de Oliveira Pinto Filho. Esta proposta foi aprovada por treze 42 

votos favoráveis, sendo registrados seis votos contrários e cinco abstenções. O Conselheiro 43 

Augusto Carlos Pavão propôs incluir, no terceiro ponto, a criação da comissão para realizar a 44 

eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do curso de Ciência da Computação. Esta 45 

proposta foi aprovada por unanimidade. O Conselho foi informado de que não haveria a 46 

necessidade da criação da comissão do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia do 47 

Câmpus Caraúbas, portanto, apenas a criação da comissão de Ciência da Computação passou 48 

a compor o terceiro ponto. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs a exclusão do 49 

sexto ponto da pauta, argumentando que o Conselho ainda não dispunha de elementos 50 

necessários para discutir o assunto. Esta proposta não foi aprovada, pois obteve um voto 51 

favorável, dezenove votos contrários e quatro abstenções. PRIMEIRO PONTO. O Presidente 52 

do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre o ponto. O Conselho 53 

aprovou a participação da Professora Ady Canário de Souza Estevão. O Conselheiro Lemuel 54 

Rodrigues da Silva propôs incluir a comunidade quilombola do Jatobá, do município de Patu, 55 

no projeto do curso. Não havendo outras propostas durante as discussões, a criação do curso 56 

de Aperfeiçoamento de Formação de Professores da Educação Básica das Comunidades 57 

Remanescentes de Quilombos do Rio Grande do Norte foi votada e aprovada por unanimidade. 58 

SEGUNDO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à 59 

deliberação sobre o ponto, mas não houve discussões. A criação do curso de Especialização 60 

UNIAFRO: Política de Promoção da Igualdade Racial na Escola foi votada e aprovada por vinte 61 

votos favoráveis, sendo registradas duas abstenções. TERCEIRO PONTO. O Presidente do 62 

Conselho José de Arimatea de Matos abriu as discussões sobre a criação da comissão para 63 

realizar a eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do curso de Ciência da Computação. 64 

Foram indicados e aprovados, por vinte e um votos favoráveis e uma abstenção, os nomes 65 

descritos a seguir. Representantes docentes: Bruno de Sousa Monteiro (Presidente), Silvio 66 

Roberto Fernandes de Araújo (membro titular) e Daniel Faustino Lacerda de Souza (membro 67 

suplente); Representante discente: Igo Joctã de Almeida Pinto (membro titular). QUARTO 68 

PONTO. Abertas as discussões sobre o ponto, a Conselheira Valdenize Lopes do 69 

Nascimento e o Conselheiro Augusto Carlos Pavão lamentaram a redistribuição da servidora 70 

técnico-administrativa Milena Paula Cabral de Oliveira, o que representava uma perda para a 71 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

Instituição. Não havendo outras intervenções por parte dos Conselheiros, a redistribuição da 72 

servidora Milena Paula Cabral de Oliveira foi votada e aprovada por vinte e dois votos 73 

favoráveis, sendo registrada uma abstenção. QUINTO PONTO. O Presidente do Conselho 74 

José de Arimatea de Matos abriu as discussões sobre o ponto, mas nenhum Conselheiro 75 

apresentou proposta contrária à homologação das bancas. As bancas examinadoras do 76 

Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital número vinte e três de dois mil e 77 

quatorze, designadas pelo Reitor, ad referendum do CONSUNI, foram postas em votação e 78 

homologadas por vinte votos favoráveis, sendo registradas três abstenções; e a banca 79 

examinadora designada ad referendum pela Portaria do Gabinete do Reitor número seiscentos 80 

e quarenta e sete de dois mil e quatorze foi posta em votação e homologada por dezessete 81 

votos favoráveis, sendo registradas nove abstenções. SEXTO PONTO. O Presidente do 82 

Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação acerca de “servidão” em prol 83 

do empreendimento Cristais do Alto. O Conselheiro Paulo César Moura da Silva opinou que o 84 

Conselho deveria dar um prazo de trinta dias para que a Construtora SF Empreendimentos 85 

retirasse a tubulação que fora instalada dentro do Câmpus sede da UFERSA; e após os trinta 86 

dias, caso a retirada não fosse feita, a UFERSA providenciasse esse serviço e repassasse os 87 

custos para o Superintendente de Infraestrutura da época, Diego Alessandro de M. Barros, que 88 

autorizou a instalação dos tubos. Disse que o Conselho também deveria determinar a abertura 89 

de um processo administrativo disciplinar – PAD para apurar quem detinha conhecimento 90 

sobre essa situação e verificar a possibilidade de registrar uma queixa-crime contra Diego 91 

Alessandro de M. Barros, já que ele não era servidor público. A Conselheira Ana Tereza de 92 

Abreu Lima sugeriu que se apurasse a responsabilidade sobre o ato e que fosse feito um 93 

parecer técnico sobre as providências a se tomar nesta situação. O Conselheiro Alexsandro 94 

Pereira Lima questionou o porquê de uma autorização de ordem tão séria, que dividiria o 95 

câmpus da Universidade, não ter passado pela Reitoria e não ter chegado ao conhecimento do 96 

CONSUNI. Opinou que a responsabilidade deveria ser apurada e os culpados serem punidos. 97 

A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira opinou que seria prudente criar uma 98 

comissão para fazer a análise do dano ambiental e considerou a possibilidade de contratar 99 

uma consultoria técnica externa. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão sugeriu que fossem 100 

feitas duas análises: uma jurídica e uma técnica. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima 101 

propôs que fossem compostas duas comissões: uma da Superintendência de Infraestrutura, 102 

para verificar o que poderia ser feito para a retirada da tubulação, e outra comissão de 103 

sindicância, para apurar as responsabilidades sobre o ato. O Conselheiro Francisco Franciné 104 

Maia Júnior disse que o CONSUNI deveria votar se seria favorável ou contrário à “servidão” 105 

em prol do empreendimento Cristais do Alto, conforme constava no ponto de pauta. O 106 

Conselheiro Moacir Franco de Oliveira disse que a “servidão” fora autorizada ad referendum 107 

do CONSUNI, quando somente o Reitor poderia realizar atos ad referendum, e em alguns 108 
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casos específicos. Falou também que a servidão fora feita, ilegalmente, em favor de uma 109 

organização privada. Concordou com a ideia de que deveria ser aberta uma sindicância para 110 

apurar o caso. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques explicou que a 111 

autorização da passagem da tubulação do empreendimento privado Residencial Cristais do 112 

Alto, pelo Câmpus sede da UFERSA, não estava institucionalizada. Disse que havia dois vícios 113 

nessa situação: um de natureza formal e um de natureza material; o primeiro se referia à 114 

pessoa que autorizou a instalação da tubulação, ou seja, o Superintendente de Infraestrutura, 115 

já que esse tipo de autorização só poderia ter sido dada pelo CONSUNI; e o segundo vício, 116 

material, tratava-se da ausência do interesse público. Propôs os seguintes encaminhamentos: 117 

que o Conselho votasse se autorizava ou não a “servidão”, ou seja, o transpasse da tubulação 118 

de esgotamento sanitário oriundo de instituição privada pelo terreno de propriedade da 119 

UFERSA; que o Conselho votasse sobre a propositura de processo judicial contra a instituição 120 

privada, para que fosse feita a retirada da tubulação das dependências da Universidade; e por 121 

fim, que o Conselho votasse sobre a abertura de um PAD para apurar a situação fática que 122 

culminou na passagem de tubulação. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 123 

colocou em votação a solicitação de transpasse da tubulação de esgotamento sanitário oriundo 124 

do empreendimento Residencial Cristais do Alto, pelo terreno do Câmpus sede da UFERSA. 125 

Foram registrados vinte e cinco votos contrários, uma abstenção e nenhum voto favorável, 126 

sendo, dessa forma, negada a “servidão”. Em seguida, foi votada a proposta do Conselheiro 127 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques, de propositura de processo judicial para a retirada 128 

da tubulação das dependências da UFERSA, a qual foi aprovada por vinte e quatro votos 129 

favoráveis, sendo registradas duas abstenções. Por fim, o Conselho discutiu se deveria ser 130 

aberto um PAD ou uma sindicância para apurar as responsabilidades e decidiu votar sobre as 131 

duas possibilidades. Registraram-se doze votos favoráveis à abertura de um PAD, seis votos 132 

favoráveis à abertura de uma sindicância e oito abstenções. O Conselho decidiu que os 133 

membros da Comissão do PAD seriam designados pelo Reitor. O Conselheiro Alan Martins de 134 

Oliveira solicitou que ficasse registrado que o resultado do PAD deveria ser encaminhado ao 135 

CONSUNI. Posteriormente, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos propôs que 136 

a deliberação sobre o sétimo ponto da pauta e sobre o ponto incluso ficasse para uma segunda 137 

sessão desta reunião, devido ao horário avançado. Esta proposta foi votada e aprovada por 138 

vinte e cinco votos favoráveis, sendo registrado um voto contrário. OITAVO PONTO. Outras 139 

ocorrências. A Conselheira Gabriela Oliveira de Souza falou que esta era a última reunião em 140 

que ela e os demais representantes discentes participavam, no mandato vigente. Agradeceu o 141 

respeito dos demais Conselheiros aos discentes e disse que a experiência neste órgão 142 

colegiado havia sido enriquecedora. O Conselheiro Daniel Guimarães de França Moreira 143 

também falou que a experiência como Conselheiro do CONSUNI havia sido engrandecedora e 144 

disse que se candidataria à representação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão na 145 
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próxima eleição. O Conselheiro Caio Henrique Fernandes Vanderlei elogiou os colegas 146 

Conselheiros pelas contribuições dadas durante este mandato e disse que se sentia feliz por 147 

ver o interesse dos alunos em participar dos colegiados superiores. Pediu desculpas se foi 148 

inconveniente em algumas de suas falas e agradeceu a oportunidade a todos. O Conselheiro 149 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques falou que era muito importante a presença dos 150 

discentes no Conselho e parabenizou os atuais membros por terem sido bastante atuantes. O 151 

Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro disse que havia assumido a Pró-Reitoria de 152 

Extensão e Cultura e informou que estava à disposição da comunidade acadêmica para 153 

desenvolver um bom serviço. O Conselheiro João Liberalino Filho informou que o Grupo 154 

Verde estava pensando em entrar com uma ação judicial para reivindicar o ressarcimento pela 155 

destruição dos canteiros causada nas obras para instalação da tubulação do empreendimento 156 

Cristais do Alto. O Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante falou de transtornos 157 

causados no processo de reconhecimento do curso de Ciência e Tecnologia do Câmpus 158 

Angicos, pela falta de uma Comissão Própria de Avaliação – CPA atuante na instituição. Disse 159 

a comissão não tinha sequer um presidente eleito. Solicitou providências para sanar esse 160 

problema. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos disse que havia tomado 161 

conhecimento deste problema e convocado uma reunião com a CPA, ocorrida no dia anterior, 162 

com a presença dos membros titulares e suplentes. Informou que a comissão elegeu o 163 

Professor Alexandre José de Oliveira como seu presidente. O Conselheiro Moacir Franco de 164 

Oliveira falou da importância do trabalho da CPA para a Instituição. A Conselheira Valdenize 165 

Lopes do Nascimento falou sobre a dificuldade que existia no fato de alguns docentes se 166 

recusarem a participar das comissões nomeadas por este Conselho e pelo Reitor. Parabenizou 167 

os representantes discentes pela participação atuante no Conselho. O Conselheiro Alan 168 

Martins de Oliveira disse que já havia sido membro da CPA e que o trabalho desta comissão 169 

era árduo, pouco respeitado e muito cobrado. Falou ainda sobre problemas recorrentes no 170 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, em relação à contagem das 171 

horas-aula para reprovação e solicitou providências. A Conselheira Edna Lúcia da Rocha 172 

Linhares informou que alguns professores do curso de Letras com habilitação em Inglês 173 

haviam sido certificados para aplicação da Prova TOEFL e que mais de mil pessoas se 174 

submeteriam a esta avaliação, no Câmpus Caraúbas, até o dia seis de junho de dois mil e 175 

quatorze. O Conselheiro Lemuel Rodrigues da Silva observou que a data da emancipação do 176 

município de Mossoró, gravada na bandeira que estava na Sala dos Conselhos, estava errada: 177 

ao invés de trinta de setembro de mil, oitocentos e oitenta e três, deveria ser quinze de março 178 

de mil, oitocentos e cinquenta e dois. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira 179 

falou da satisfação dos docentes do curso de Direito e do Departamento de Agrotecnologia e 180 

Ciências Sociais com a notícia de que a Universidade de Brasília havia sinalizado o interesse 181 

em firmar um Doutorado Interinstitucional em Direito com a UFERSA. Disse que haveria, com 182 
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isso, a oportunidade de qualificar os professores da Instituição. O Conselheiro Francimar 183 

Honorato dos Santos informou que os servidores técnico-administrativos estavam em greve 184 

há sessenta e oito dias. Pediu a compreensão da comunidade acadêmica em relação a alguns 185 

transtornos decorrentes do movimento paredista. Avisou que o comando de greve faria a 186 

interdição dos portões da Universidade na quinta-feira da semana seguinte. Nada mais 187 

havendo a discutir, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a 188 

presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a primeira sessão da reunião. 189 

SEGUNDA SESSÃO. Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze, às 190 

quinze horas, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o CONSUNI da 191 

UFERSA, sob a presidência do Reitor José de Arimatea de Matos, para deliberar sobre os 192 

pontos pendentes da pauta da Quarta Reunião Ordinária de dois mil e quatorze. SÉTIMO 193 

PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação 194 

sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre remoção de servidores técnico-administrativos 195 

no âmbito da UFERSA. Participaram como Convidados, com a aprovação do Conselho, o 196 

Chefe da Seção de Legislação e Normas da PROGEPE, Esaú Castro de Albuquerque Melo, e 197 

a servidora da Unidade de Auditoria Interna, Marília de Lima Pinheiro Gadelha, que integraram 198 

a comissão que elaborou a minuta. Seguem descritas as propostas apresentadas durante as 199 

discussões. ARTIGO TERCEIRO – A Conselheira Edna Lúcia da Rocha Linhares propôs a 200 

seguinte redação para o inciso primeiro: “o servidor tenha pelo menos trinta e seis meses de 201 

efetivo exercício na lotação originária do concurso público”. Proposta não aprovada, pois 202 

obteve oito votos favoráveis, nove contrários e uma abstenção. ARTIGO QUARTO – O 203 

Conselheiro José Domingues Fontenele Neto propôs a seguinte redação para o caput: “Na 204 

hipótese do inciso segundo do artigo segundo, os critérios da Administração são de 205 

conveniência e oportunidade, e quando houver maior número de pedidos em relação ao 206 

número de vagas, tomará como parâmetros em ordem decrescente os seguintes critérios”. Esta 207 

proposta foi aprovada por sete votos favoráveis, sendo registradas cinco abstenções. O 208 

Conselheiro Francimar Honorato dos Santos propôs suprimir o inciso que trazia como 209 

parâmetro, para análise de requerimentos, o regime de trabalho. Esta proposta foi aprovada 210 

por sete votos favoráveis, sendo registradas cinco abstenções. O Conselheiro Paulo César 211 

Moura da Silva propôs inverter a ordem os incisos segundo e terceiro, de modo que o “maior 212 

tempo de serviço público federal” fosse considerado antes da “melhor classificação no mesmo 213 

concurso público”. Esta proposta foi aprovada por oito votos favoráveis, sendo registradas 214 

quatro abstenções. ARTIGO QUINTO – Os Conselheiros Francimar Honorato dos Santos e 215 

Paulo César Moura da Silva apresentaram as mesmas propostas que foram expostas por eles 216 

para o Artigo quarto, as quais foram votadas e aprovadas por dez votos favoráveis, sendo 217 

registradas quatro abstenções. ARTIGO ONZE – O Presidente do Conselho José de Arimatea 218 

de Matos propôs a seguinte redação para o caput: “Os casos omissos serão decididos pela 219 
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PROGEPE, no âmbito de suas competências, cabendo recurso ao CONSUNI”. Esta proposta 220 

foi aprovada por sete votos favoráveis, sendo registradas cinco abstenções. Não havendo 221 

outras propostas, a resolução, com as alterações aprovadas, foi posta em votação e aprovada 222 

por onze votos favoráveis, sendo registrada uma abstenção. PONTO INCLUSO. O Presidente 223 

do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação do ponto, mas não houve 224 

discussões. O afastamento para qualificação do servidor docente Jorge Luís de Oliveira Pinto 225 

Filho foi votado e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do 226 

Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu 227 

por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos 228 

Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada sem emendas na reunião do dia 229 

trinta e um de março de dois mil e quinze, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos 230 

demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 231 

Presidente: 232 

José de Arimatea de Matos ______________________________________________________  233 

Representantes docentes: 234 

Alan Martins de Oliveira _________________________________________________________  235 
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Felipe de Azevedo Silva Ribeiro __________________________________________________  241 

Francisco Edcarlos Alves Leite ___________________________________________________  242 

João Liberalino Filho ___________________________________________________________  243 

José Domingues Fontenele Neto __________________________________________________  244 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante ____________________________________________  245 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira _____________________________________________  246 

Moacir Franco de Oliveira _______________________________________________________  247 

Odacir Almeida Neves __________________________________________________________  248 

Paulo César Moura da Silva ______________________________________________________  249 

Rui Sales Júnior _______________________________________________________________  250 

Valdenize Lopes do Nascimento __________________________________________________  251 

Francisco Franciné Maia Júnior ___________________________________________________  252 
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Caio Henrique Fernandes Vanderlei _______________________________________________  254 
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