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Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, às nove horas, na Sala 1 

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

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Reitor José de 3 

Arimatea de Matos, para deliberar sobre a pauta da Oitava Reunião Ordinária de dois mil e 4 

quatorze. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes: Alan Martins de 5 

Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, Carmelindo Rodrigues da 6 

Silva, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Francisco 7 

Franciné Maia Júnior, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto, Joselito 8 

Medeiros de Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco 9 

de Oliveira, Odacir Almeida Neves, Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, 10 

Rui Sales Júnior, Valdenize Lopes do Nascimento e Nilza Dutra Alves; os representantes 11 

discentes: Igor Mendonça Viana e Sílvio Roberto Fernandes Soares; os representantes 12 

técnico-administrativos: Francimar Honorato dos Santos e Thiago Henrique Gomes Duarte 13 

Marques; e os representantes da comunidade: Edilson Gonzaga de Souza Júnior e Lemuel 14 

Rodrigues da Silva. Conselheiros com faltas justificadas: Augusto Carlos Pavão e Júlio César 15 

Rodrigues de Sousa. PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de 16 

Resolução que altera a Resolução CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e doze, que 17 

estabelece normas a serem utilizadas nos concursos para professores efetivos e temporários 18 

na UFERSA; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre Editais de Concurso Público 19 

para Professor Efetivo, enviados por meio dos Memorandos Eletrônicos número cento e 20 

quarenta e sete de dois mil e quatorze, número cento e quarenta e oito de dois mil e quatorze e 21 

número cento e cinquenta de dois mil e quatorze, da Comissão Permanente de Processo 22 

Seletivo – CPPS; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de Resolução que 23 

regulamenta o ingresso para o Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do Magistério Superior 24 

na UFERSA; Quarto ponto: Criação de Comissões para realizar as eleições para Coordenador 25 

e Vice-Coordenador dos cursos de Administração, Medicina Veterinária e Zootecnia, conforme 26 

Memorandos Eletrônicos número trinta e nove de dois mil e quatorze, da Coordenação do 27 

Curso de Administração, número cento e trinta de dois mil e quatorze, do Departamento de 28 

Ciências Animais – DCAN e número duzentos e oitenta e oito de dois mil e quatorze, da Pró-29 

Reitoria de Graduação – PROGRAD, respectivamente; Quinto ponto: Apreciação e 30 

deliberação sobre os processos de afastamento para qualificação dos servidores Alana Kelly 31 

Xavier Santos Campos, Eudes Leite de Lima, Francisco Souto de Sousa Junior e Luiz Augusto 32 

Vieira Cordeiro; Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre os processos de redistribuição 33 

dos servidores Annapaullinna da Silva Costa Lima, Breno Tércio Santos Carneiro e Daniela 34 
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Fernandes Herminio; Sétimo ponto; Apreciação e deliberação sobre o processo de solicitação 35 

de colação de grau do discente Vital de Amorim Macêdo Sobrinho; Oitavo ponto: Apreciação 36 

e deliberação sobre Relatório Final de Comissão do Processo Administrativo Disciplinar; Nono 37 

ponto: Outras ocorrências. Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José 38 

de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em 39 

discussão. Propôs a inclusão, no quinto ponto, dos processos de afastamentos dos servidores 40 

docentes Maria dos Milagres Fernandes Diniz Chaves, Raimundo Alves Barrêto Júnior e 41 

Yáskara Ygara Menescal Pinto Fernandes, já encaminhamos previamente aos Conselheiros 42 

pela Secretaria dos Órgãos Colegiados. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. O 43 

Conselheiro José Domingues Fontenele Neto propôs discutir primeiramente o quinto e o 44 

sétimo pontos da pauta, considerando os prazos para aprovação dos afastamentos e da 45 

colação de grau. O Conselheiro Francimar Honorato dos Santos propôs discutir 46 

primeiramente o oitavo ponto, que tinha sido retirado da pauta da reunião ordinária anterior. O 47 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos propôs a manutenção da pauta na ordem 48 

apresentada na convocação. Esta última proposta foi votada e aprovada por onze votos 49 

favoráveis, sendo registrados cinco votos contrários. PRIMEIRO PONTO. O Presidente do 50 

Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre a minuta de Resolução 51 

que altera a Resolução CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e doze, que estabelece 52 

normas a serem utilizadas nos concursos para professores efetivos e temporários na UFERSA. 53 

Participou como Convidado, com a aprovação do Conselho, o Presidente da CPPS, Antônio 54 

Jorge Soares. Seguem descritas as propostas aprovadas durante as discussões. O 55 

Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques propôs a inclusão de um artigo na 56 

minuta, com a seguinte redação: “Alterar o preâmbulo da Resolução CONSUNI/UFERSA 57 

número três de dois mil e doze, de dezenove de junho de dois mil e doze, que passa a vigorar 58 

com a seguinte redação: Estabelece normas a serem utilizadas nos concursos para 59 

professores efetivos e substitutos na UFERSA e dá outras providências. Parágrafo único. 60 

Substituir, onde houver, no texto desta Resolução e do seu anexo, temporários por substitutos” 61 

– proposta aprovada. Este artigo incluso passou a ser o Artigo primeiro da minuta. No Artigo 62 

segundo da minuta, o Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro propôs a seguinte 63 

redação para o Artigo onze, parágrafo segundo, das Normas anexas à Resolução 64 

CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e doze: “A prova na forma de dissertação versará 65 

sobre um dos pontos definidos para a prova de escrita e de aptidão didática, enquanto a prova 66 

constituída de questões dissertativas englobará no mínimo setenta por cento dos pontos 67 

divulgados” – proposta aprovada. No Artigo segundo da minuta, o Conselheiro Francisco 68 

Franciné Maia Júnior propôs a seguinte redação para o Artigo quatorze das Normas anexas à 69 

Resolução CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e doze: “A Prova de Aptidão Didática 70 

constará de uma aula com duração de quarenta a sessenta minutos, perante a Banca 71 
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Examinadora, versando sobre um tema sorteado dentre os dez pontos divulgados no edital do 72 

concurso, excluído o tema sorteado para a Prova Escrita na modalidade de dissertação, sendo 73 

eliminado o candidato que infringir qualquer um dos limites de duração da aula” – proposta 74 

aprovada. No Artigo segundo da minuta, o Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte 75 

Marques propôs a seguinte redação para o Artigo trinta das Normas anexas à Resolução 76 

CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e doze: “Para todos os efeitos, os candidatos 77 

empossados só poderão ser redistribuídos ou removidos após o cumprimento do período 78 

probatório” – proposta aprovada. SEGUNDO PONTO. O Presidente do Conselho José de 79 

Arimatea de Matos abriu as discussões sobre os Editais de Concurso Público para Professor 80 

Efetivo. Falou que o Conselho deliberaria sobre três editais: um para vagas gerais dos 81 

departamentos e câmpus (Edital número sessenta e um), um para vagas do curso de Medicina 82 

do Câmpus sede (Edital número sessenta e dois) e um para vagas do curso de Medicina do 83 

Câmpus Assú (Edital número sessenta e três). Participou como Convidado, com a aprovação 84 

do Conselho, o Presidente da CPPS, Antônio Jorge Soares. O Professor Antônio Jorge 85 

Soares informou que a CPPS havia incluído nos Editais a previsão de reserva de vagas para 86 

negros, em cumprimento à Lei federal número doze mil, novecentos e noventa, de dois mil e 87 

quatorze. Seguem descritas as propostas de alteração aprovadas nos Editais. EDITAL 88 

NÚMERO SESSENTA E UM: O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima informou que havia 89 

chegado à Direção do Câmpus Pau dos Ferros o processo de um candidato aprovado em 90 

concurso, solicitando o aproveitamento para uma das vagas; dessa forma, propôs a exclusão 91 

da vaga de “Saneamento Ambiental. Sistemas Urbanos de Água, Esgotos e Drenagem. 92 

Instalações Hidrossanitárias e de Combate a Incêndio. Topografia”, do Câmpus Pau dos 93 

Ferros, para que o pedido de aproveitamento fosse analisado em plenária no câmpus – 94 

proposta aprovada. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira propôs a exclusão 95 

da vaga de “Administração Geral. Administração Pública. Cadeias Interorganizacionais. Gestão 96 

Empresarial. Fundamentos de Gestão Social”, do Departamento de Agrotecnologia e Ciências 97 

Sociais – DACS, para aproveitamento de candidato aprovado em concurso anterior – proposta 98 

aprovada. A Conselheira Edna Lúcia da Rocha Linhares propôs o perfil “Graduação em 99 

Letras ou na área de Educação, com Especialização em Letras – LIBRAS” para as vagas de 100 

“Ensino de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)”, do Câmpus Caraúbas; e propôs o perfil 101 

“Graduação em Letras, com habilidades em LIBRAS e sua Literatura, com Especialização em 102 

Letras – LIBRAS” para a vaga de “Estudos Literários para LIBRAS”, do Câmpus Caraúbas – 103 

propostas aprovadas. Às onze horas e trinta minutos, o Presidente do Conselho José de 104 

Arimatea de Matos interrompeu a sessão e convocou o Conselho a retornar aos trabalhos às 105 

quatorze horas. No turno da tarde, no horário pré-determinado, o Presidente do Conselho José 106 

de Arimatea de Matos reabriu as discussões sobre o segundo ponto da pauta. EDITAL 107 

NÚMERO SESSENTA E DOIS: A Conselheira Nilza Dutra Alves propôs a exigência de 108 
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Doutorado nos perfis de todas as vagas de regime de dedicação exclusiva do Câmpus sede e 109 

do Câmpus Assu – proposta aprovada. O Conselheiro José Domingues Fontenele Neto 110 

propôs a exigência mínima de Mestrado nos perfis de todas as vagas do Câmpus sede e do 111 

Câmpus Assu; no entanto, após discussões, retirou esta proposta. O Conselheiro Alan Martins 112 

de Oliveira propôs que fosse publicado um Edital único com as vagas dos cursos de Medicina 113 

dos Câmpus sede e Assu – proposta aprovada. Assim, as vagas do Edital sessenta e três 114 

passaram a integrar o Edital sessenta e dois. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira indagou 115 

por que este Edital estava sendo deliberado um ano antes do início das aulas do curso de 116 

Medicina. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos explicou que os docentes 117 

empossados participariam de onze treinamentos durante este ano. Solicitou ao Presidente da 118 

CPPS que inserisse essa informação sobre os treinamentos no Edital. O Conselheiro Odacir 119 

Almeida Neves propôs evidenciar no Edital as vagas que teriam lotação no Câmpus sede e as 120 

vagas que teriam lotação no Câmpus Assu – proposta aprovada. TERCEIRO PONTO. O 121 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre a minuta 122 

de Resolução que regulamenta o ingresso para o Cargo Isolado de Professor Titular-Livre do 123 

Magistério Superior. Seguem descritas as propostas aprovadas durante as discussões. Os 124 

Conselheiros Alan Martins de Oliveira e José Domingues Fontenele Neto propuseram a 125 

seguinte redação para o caput do Artigo oitavo: “As Bancas Examinadoras serão constituídas 126 

por quatro membros titulares e por, pelo menos, um membro suplente externo” – proposta 127 

aprovada. A Conselheira Nilza Dutra Alves propôs a seguinte redação para o parágrafo 128 

segundo do Artigo treze: “A exposição do candidato na prova oral terá duração entre sessenta 129 

e noventa minutos, de forma que o desrespeito aos limites supracitados acarretará a 130 

eliminação do candidato” – proposta aprovada. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira 131 

propôs a seguinte redação para o parágrafo segundo do Artigo quinze: “Na defesa do Memorial 132 

o candidato deverá dispor de até sessenta minutos para a apresentação do Memorial e os 133 

membros da Banca Examinadora deverão dispor de até vinte minutos, cada um, para seus 134 

questionamentos, sendo garantido ao candidato tempo equivalente para suas respostas” – 135 

proposta aprovada. Encerrada a deliberação deste ponto, o Conselho passou a discutir quando 136 

faria a apreciação dos pontos restantes da pauta, pois o horário já estava avançado. Após os 137 

Conselheiros declararem os compromissos assumidos para a semana seguinte, o Conselheiro 138 

Felipe de Azevedo Silva Ribeiro propôs que a reunião fosse encerrada, devendo os pontos 139 

pendentes serem incluídos nas pautas das reuniões seguintes. O Conselheiro Alan Martins de 140 

Oliveira propôs então que a reunião fosse encerrada após a discussão do nono ponto – outras 141 

ocorrências – e que os pontos pendentes fossem apreciados numa reunião extraordinária 142 

marcada para o dia dez de novembro de dois mil e quatorze. Esta proposta do Conselheiro 143 

Alan Martins de Oliveira foi acatada pelo Conselho. NONO PONTO. Outras ocorrências. O 144 

Conselheiro Sílvio Roberto Fernandes Soares informou que o bloco de salas de aula número 145 
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seis continuava sem água nos bebedouros. O Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro 146 

informou que seriam realizadas na UFERSA, na semana seguinte, a Feira de Ciência do 147 

Semiárido Potiguar e a Feira de Profissões da UFERSA e da Universidade do Estado do Rio 148 

Grande do Norte. Disse que o evento seria realizado no Expocenter. Agradeceu aos 149 

professores inscritos para realizar as avaliações dos trabalhos. Disse que os melhores 150 

trabalhos seriam premiados. Agradeceu aos Chefes de Departamentos e Diretores de Câmpus, 151 

que gentilmente colaboraram com as premiações. Convidou todos a visitarem a Feira. O 152 

Conselheiro Alexsandro Pereira Lima elogiou as comemorações alusivas ao Dia do Servidor 153 

Público na UFERSA. Disse que se orgulhava por ser servidor público e por fazer parte do 154 

quadro desta Instituição. Parabenizou a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas pela organização 155 

dos eventos e agradeceu a presença da Pró-Reitoria Keliane de Oliveira Cavalcante no 156 

Câmpus Pau dos Ferros. O Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante opinou que 157 

deveriam ser acrescentados dias letivos no calendário acadêmico para cobrir os “imprensados” 158 

entre os feriados que ocorriam nas terças ou quintas e os fins de semana, já que a ocorrência 159 

de ausências era alto nesses dias. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 160 

disse que a Universidade não poderia oficializar isso. O Conselheiro Moacir Franco de 161 

Oliveira informou que a comissão responsável pela elaboração do Plano de Desenvolvimento 162 

Institucional estava discutindo a minuta deste documento, para em seguida submetê-lo à 163 

apreciação da comunidade acadêmica. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira registrou que 164 

havia tomado posse, no último dia vinte e cinco de setembro, a nova Diretoria da Associação 165 

dos Docentes da UFERSA, composta, em geral, por um grupo de docentes novos na 166 

Instituição. Informou ainda que alguns alunos estavam recorrendo à esfera judicial para 167 

conseguir a quebra de pré-requisitos na Universidade e que era necessário acabar com esse 168 

tipo de situação. Pediu o apoio da PROGRAD para recorrer dessas decisões. O Presidente do 169 

Conselho José de Arimatea de Matos disse que a Procuradoria Federal atuava recorrendo 170 

nesses processos. A Conselheira Valdenize Lopes do Nascimento informou que 171 

provavelmente esta seria sua última participação em reuniões ordinárias deste Conselho, já 172 

teriam início suas férias e em seguida sua licença-maternidade. Disse que havia sido 173 

gratificante trabalhar com todos os colegas Conselheiros. Agradeceu aos docentes que 174 

confiaram no seu trabalho e a elegeram para ser membro deste órgão colegiado. Falou que o 175 

aprendizado havia sido muito grande.  A Conselheira Nilza Dutra Alves comunicou que, antes 176 

de sair da CPPS, há três anos, participou da coordenação de um grande concurso para 177 

servidores técnico-administrativos da UFERSA, muito polêmico e questionado. Informou que 178 

recentemente havia saído a última decisão judicial sobre este certame, dando ganho à 179 

Universidade. Falou que isto tranquilizou os servidores que foram aprovados neste concurso. 180 

Disse que acompanhou de perto este processo, pois tinha certeza que a CPPS da época, da 181 

qual era membro titular, havia desenvolvido um trabalho sério. Demonstrou sua satisfação em 182 
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provar a idoneidade do seu trabalho e dos seus colegas, e sentiu-se feliz pelos servidores da 183 

UFERSA que foram aprovados neste certame. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de 184 

Oliveira comunicou que a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 185 

Administração havia aceitado realizar seus testes na UFERSA. Informou ainda que o DACS 186 

realizaria o Segundo Seminário Interdisciplinar e solicitou a colaboração de todos na 187 

divulgação do evento. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos informou que a 188 

questão do Expocenter já havia sido resolvida junto à Associação Comercial e Industrial de 189 

Mossoró – ACIM, ficando este espaço totalmente à disposição da UFERSA. Disse que todos os 190 

equipamentos de climatização já haviam sido licitados e que os assentos já haviam sido 191 

adquiridos. Falou ainda das perspectivas para apresentação, em dois mil e quinze, de um 192 

projeto de construção de um hospital universitário em Mossoró, pela Senadora eleita Fátima 193 

Bezerra. Nada mais havendo a discutir, agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu 194 

por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos 195 

Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada sem emendas na reunião do dia 196 

trinta e um de março de dois mil e quinze, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos 197 

demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 198 

Presidente: 199 

José de Arimatea de Matos ______________________________________________________  200 

Representantes docentes: 201 

Alan Martins de Oliveira _________________________________________________________  202 

Alexsandro Pereira Lima ________________________________________________________  203 

Ana Tereza de Abreu Lima ______________________________________________________  204 

Carmelindo Rodrigues da Silva ___________________________________________________  205 

Edna Lúcia da Rocha Linhares ___________________________________________________  206 

Felipe de Azevedo Silva Ribeiro __________________________________________________  207 

Francisco Franciné Maia Júnior ___________________________________________________  208 

João Liberalino Filho ___________________________________________________________  209 

José Domingues Fontenele Neto __________________________________________________  210 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante ____________________________________________  211 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira _____________________________________________  212 

Moacir Franco de Oliveira _______________________________________________________  213 

Odacir Almeida Neves __________________________________________________________  214 

Paulo César Moura da Silva ______________________________________________________  215 

Roberto Vieira Pordeus _________________________________________________________  216 

Rui Sales Júnior _______________________________________________________________  217 

Valdenize Lopes do Nascimento __________________________________________________  218 

Nilza Dutra Alves ______________________________________________________________  219 
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Representantes discentes: 220 

Igor Mendonça Viana ___________________________________________________________  221 

Sílvio Roberto Fernandes Soares _________________________________________________  222 

Representantes técnico-administrativos: 223 

Francimar Honorato dos Santos __________________________________________________  224 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques ___________________________________________  225 

Representantes da comunidade: 226 

Edilson Gonzaga de Souza Júnior _________________________________________________  227 

Lemuel Rodrigues da Silva ______________________________________________________  228 

 229 

Secretária dos Órgãos Colegiados: 230 

Anara Luana Nunes Gomes ______________________________________________________  231 


