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Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, na Sala de 1 

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 décima primeira Reunião Extraordinária 4 

de dois mil e quinze. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes Ady 5 

Canário de Souza Estevão, André Moreira de Oliveira, Antônio Jorge Soares, Carmelindo 6 

Rodrigues da Silva, Daniel Freitas Freire Martins, Francisco Edcarlos Alves Leite, José 7 

Domingues Fontenele Neto, José Flávio Timóteo Júnior, Luciana Angélica da Silva 8 

Nunes, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Marta Lígia Pereira da Silva, Nilza Dutra 9 

Alves, Rita Diana de Freitas Gurgel, Rodrigo Nogueira de Codes, Shirlene Kelly Santos 10 

Carmo, Stefeson Bezerra de Melo, Subênia Karine de Medeiros, Wildoberto Batista 11 

Gurgel e Jacimara Villar Forbeloni; os representantes discentes Gabriela Oliveira de Souza, 12 

Igor Mendonça Viana e Silvio Roberto Fernandes Nogueira; os representantes técnico-13 

administrativos Francimar Honorato dos Santos, Giorgio Mendes Ribeiro e Thiago 14 

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

Silva. Conselheiros com faltas justificadas: representante docente Rui Sales Júnior. PAUTA: 16 

Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre continuidade do Calendário Acadêmico dois 17 

mil e quinze, ponto, um; Segundo ponto: Homologação de indicação para a primeira 18 

Coordenação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado em Tecnologia da 19 

Informação e Engenharia Ambiental e Sanitária, do Câmpus Pau dos Ferros, encaminhado por 20 

meio do Memorando Eletrônico Número vinte e cinco, de dois mil e quinze, de Pau dos Ferros; 21 

Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre solicitações de afastamento e renovação de 22 

afastamento de servidores docentes. Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre 23 

redistribuição de servidores docentes; Quinto ponto: Apreciação sobre Relatório Anual de 24 

Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – exercício dois mil e quatorze, encaminhado por meio 25 

do Memorando Eletrônico Número quarenta e um, de dois mil e quinze, da AUDINT. Sexto 26 

ponto: Apreciação e deliberação sobre Minuta de Decisão que delega à Pró-Reitoria de 27 

Graduação a atribuição de instituir as comissões para escolha do Coordenador e do Vice-28 

Coordenador dos cursos de graduação, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico 29 

Número cento e cinquenta e três, de dois mil e quinze, da PROGRAD. Sétimo ponto: 30 

Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução que cria a medalha “Professor Jerônimo 31 

Vingt-un Rosado Maia” e o Diploma de “Mérito Administrativo”; define critérios para suas 32 

concessões e dos Títulos Honoríficos, no âmbito da UFERSA, encaminhado por meio do 33 
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Memorando Eletrônico Número sete, de dois mil e quinze, da Reitoria. Tendo constatado 34 

quórum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a 35 

reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. A pauta não gerou discussão e foi 36 

aprovada por unanimidade.  PRIMEIRO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea 37 

de Matos colocou o ponto em discussão. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte 38 

Marques declarou-se favorável à suspensão do calendário acadêmico e afirmou que a 39 

suspensão seria a melhor forma de minimizar os prejuízos sofridos pela classe discente. Os 40 

Conselheiros Ady Canário de Souza, Antônio Jorge Soares, Ludimilla Carvalho Serafim de 41 

Oliveira e Lemuel Rodrigues da Silva também defenderam a deliberação sobre a suspensão 42 

do calendário acadêmico. A Conselheira Jacimara Villar Forbeloni afirmou que a suspensão 43 

do calendário acadêmico deveria ser um ato político e não funcional e que deveria ter como 44 

base os reais motivos da greve, como os cortes educacionais. O Conselheiro Francisco 45 

Edcarlos Alves Leite afirmou que teve dúvidas quanto à competência do CONSINI para 46 

deliberar o ponto, mas que o parecer da Procuradoria respondeu ao seu questionamento. 47 

Perguntou se o calendário suspenso atingiria somente os cursos de graduação ou também 48 

atingiria os demais, como os de pós-graduação. A Conselheira Marta Lígia Pereira da Silva 49 

questionou se a suspensão seria a partir do dia vinte e oito de maio, ou se seria a partir 50 

daquela reunião. O Conselheiro Giorgio Mendes Ribeiro sugeriu que, com a suspensão do 51 

calendário, o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA ficasse inativo 52 

até o fim da greve. O Conselheiro Silvio Roberto Fernandes Nogueira defendeu a sugestão 53 

do Conselheiro Giorgio Mendes Ribeiro. O Conselheiro Francimar Honorato dos Santos falou 54 

que estava satisfeito com a presença dos discentes na reunião e que considerava um avanço 55 

democrático o fato das reuniões serem abertas ao público. O Conselheiro Igor Mendonça 56 

Viana ponderou que quando uma categoria busca melhorias para sua classe, as demais 57 

categorias devem apoiá-la para também obter avanços. A Conselheira Subênia Karine de 58 

Medeiros declarou-se contrária à greve, mas afirmou ser favorável a suspensão do calendário 59 

acadêmico, pois os discentes não poderiam ser prejudicados e propôs que a suspensão 60 

tivesse seus efeitos a partir da data da reunião. O Presidente do Conselho José de Arimatea 61 

de Matos concordou com o pedido de fala de dois discentes, presentes como ouvintes na 62 

reunião, que explanaram os motivos que levaram a classe a ser favorável à suspensão do 63 

calendário acadêmico. Após as discussões do Conselho, o Presidente do Conselho José de 64 

Arimatea de Matos colocou o ponto em votação, que foi aprovado por vinte e cinco votos 65 

favoráveis e um voto contrário. Após a aprovação, o Presidente do Conselho José de 66 

Arimatea de Matos colocou em votação a data de suspensão do calendário. A votação 67 

favorável á suspensão do calendário, a partir do dia da reunião com o horário de sua 68 

aprovação pelo Conselho, foi aprovada por quinze votos favoráveis. A suspensão do calendário 69 

a partir do dia seguinte à reunião não foi aprovada e obteve dez votos favoráveis. A votação 70 
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das duas propostas obteve uma abstenção de voto.    SEGUNDO PONTO. O Presidente do 71 

Conselho José de Arimatea de Matos colocou o ponto em discussão. O ponto não gerou 72 

discussão e foi votado e aprovado por vinte e quatro votos favoráveis e duas abstenções.  73 

TERCEIRO PONTO. O ponto não gerou discussão e foi votado e aprovado por vinte e um 74 

votos favoráveis e cinco abstenções. QUARTO PONTO. O Presidente do Conselho José de 75 

Arimatea de Matos colocou o ponto em discussão.  A Conselheira Nilza Dutra Alves 76 

questionou se seria possível a docente Michelle Nóbrega Elali conseguir deferimento no 77 

processo de redistribuição, pois a mesma estaria em estágio probatório e, de acordo com 78 

resolução, aprovada pelo CONSUNI em outro momento, o servidor não poder ser redistribuído 79 

enquanto estiver em estágio probatório. O Presidente do Conselho José de Arimatea de 80 

Matos disse que a resolução foi aprovada após o ingresso da servidora à UFERSA.   O 81 

Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques disse que o entendimento, tanto da 82 

Conselheira Nilza Dutra Alves, quanto do Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 83 

estariam corretos, pois havia duas interpretações quanto ao assunto e, então, preferiu não 84 

opinar. O Conselho discutiu o assunto e o Presidente do Conselho José de Arimatea de 85 

Matos colocou e redistribuição dos dois docentes em votações separadas. A redistribuição do 86 

servidor docente Antônio Alceu Câmara Júnior foi aprovada por vinte e cinco votos favoráveis e 87 

uma abstenção. A redistribuição da servidora docente Michelle Nóbrega Elali foi aprovada por 88 

treze votos favoráveis, um contrário e oito abstenções. QUINTO PONTO. O auditor chefe da 89 

UFERSA, André Luís Américo Moreira, foi convidado a prestar esclarecimentos sobre o ponto. 90 

O Conselheiro Antônio Jorge Soares parabenizou o trabalho da Auditoria e o Presidente do 91 

Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença do auditor André Luís Américo 92 

Moreira. SEXTO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou o 93 

ponto em discussão e fez a leitura de cada artigo da Minuta de Decisão, para que os 94 

Conselheiros realizassem as propostas que achassem necessárias. O Conselheiro Wildoberto 95 

Batista Gurgel propôs a seguinte redação para o preâmbulo: “Delega à Pró-Reitoria de 96 

Graduação a atribuição de instituir as comissões eleitorais para escolha do Coordenador e do 97 

Vice-Coordenador dos cursos de graduação”. A proposta foi aprovada por vinte e um votos 98 

favoráveis e quatro abstenções. A Conselheira Nilza Dutra Alves sugeriu que a ordem dos 99 

“considerando” fossem alteradas e o Conselho concordou. Propôs a seguinte redação para o 100 

segundo “considerando”: “CONSIDERANDO o inciso vinte e quatro do Artigo quarenta e quatro 101 

do Regimento Geral da UFERSA”. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques 102 

propôs a permanência da redação original do segundo “considerando”: “CONSIDERANDO o 103 

inciso vinte e quatro do Artigo quarenta e quatro e o inciso doze do Artigo setenta e nove do 104 

Regimento Geral da UFERSA”. A proposta do Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte 105 

Marques foi aprovada por dezessete votos favoráveis. A proposta da Conselheira Nilza Dutra 106 

Alves obteve dois votos favoráveis. A votação geral obteve quatro abstenções de votos. A 107 
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Conselheira Nilza Dutra Alves propôs supressão do Artigo segundo. A proposta foi aprovada 108 

por quatorze votos favoráveis, seis contrários e quatro abstenções. O Artigo segundo foi 109 

suprimido e, assim, o Artigo terceiro passou a ser o segundo. A Minuta de Decisão foi colocada 110 

em votação e foi aprovada por vinte e cinco votos favoráveis e uma abstenção. SÉTIMO 111 

PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou o ponto em 112 

discussão e fez a leitura de cada artigo da Minuta de Resolução, para que os Conselheiros 113 

realizassem as propostas que achassem necessárias. A Conselheira Ludimilla Carvalho 114 

Serafim de Oliveira prestou esclarecimentos sobre a Minuta e a Conselheira Nilza Dutra 115 

Alves propôs incluir no primeiro “considerando” os Artigos setenta e nove e oitenta do Estatuto 116 

da UFERSA. Propôs incluir, no segundo “considerando” o Artigo quatrocentos e quatro, do 117 

Regimento Geral da UFERSA. O Conselho concordou com as propostas da Conselheira. O 118 

Conselheiro Giorgio Mendes Ribeiro propôs a seguinte redação para o Artigo segundo: “A 119 

UFERSA concederá o Diploma de Mérito Administrativo a servidores docentes e técnico-120 

administrativos, ativos ou aposentados, pertencentes aos seus quadros, que tenham prestado 121 

relevantes serviços à Universidade”. A proposta foi acatada pelo Conselho. O Conselheiro 122 

Silvio Roberto Fernandes Nogueira propôs incluir a seguinte redação para o inciso primeiro, 123 

do Artigo quinto: “as propostas para concessão da medalha “Professor Jerônimo Vingt-un 124 

Rosado Maia” e dos Títulos Honoríficos deverão ser encaminhadas pelo Reitor, ou maioria dos 125 

membros do CONSUNI, a este Conselho, devidamente justificadas e instruídas com exposição 126 

de motivos e com os Currículos dos indicados”. O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel 127 

propôs a seguinte redação para o inciso primeiro, do Artigo quinto: “as propostas para 128 

concessão da medalha “Professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia” e dos Títulos Honoríficos 129 

deverão ser indicadas pelas unidades acadêmicas, administrativas ou representações e 130 

encaminhadas pelo Reitor ao CONSUNI, devidamente justificadas e instruídas com exposição 131 

de motivos e com os Currículos dos indicados”. As propostas foram colocadas em votação e a 132 

proposta do Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel foi aprovada por nove votos favoráveis. A 133 

proposta do Conselheiro Silvio Roberto Fernandes Nogueira obteve sete votos favoráveis. A 134 

redação original do inciso primeiro, do Artigo quinto, obteve sete votos favoráveis a sua 135 

permanência. A votação geral obteve duas abstenções de votos. O Conselheiro José 136 

Domingues Fontenele Neto propôs a seguinte redação para o caput do Artigo sétimo: “O 137 

Reitor designará Comissão Especial para analisar as propostas e emitir parecer, que será 138 

submetido ao Colegiado para votação, em sessão a ser realizada até trinta dias antes da 139 

realização da Assembleia Universitária”. A proposta foi aprovada por dezesseis votos 140 

favoráveis e quatro abstenções. Por fim, a Minuta de Resolução foi colocada em votação, de 141 

acordo com as alterações realizadas, e foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a 142 

discutir, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de 143 

todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, 144 
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Secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada sem emendas, na reunião 145 

do dia sete de agosto de dois mil e quinze, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, 146 

pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  147 
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