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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

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 
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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 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

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 com/sem emendas na reunião do 229 

dia ________________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 230 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxx 231 
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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Ao vigésimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às quatorze 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 Reitor José de 3 

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

quatorze. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes: Alexsandro Pereira 5 

Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, Augusto Carlos Pavão, Carmelindo Rodrigues da Silva, 6 

Daniel Faustino Lacerda de Souza, Elisabete Stradiotto Siqueira, Felipe de Azevedo Silva 7 

Ribeiro, Francisco Edcarlos Alves Leite, Francisco Franciné Maia Júnior, João Liberalino 8 

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

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

Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Júnior e Valdenize Lopes 11 

do Nascimento; a representante discente: Gabriela Oliveira de Souza; os representantes 12 

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

Marques; e o representante da comunidade: Edilson Gonzaga de Souza Júnior. 14 

Conselheiros com faltas justificadas: Alan Martins de Oliveira, Edna Lúcia da Rocha Linhares, 15 

Nilza Dutra Alves, Júlio César Rodrigues de Sousa, Lemuel Rodrigues da Silva e Michael 16 

Segundo Sena. PAUTA: Primeiro ponto: Deliberação sobre as solicitações de redistribuição 17 

dos servidores docentes George Luiz Gomes de Oliveira, para Universidade Federal do Ceará, 18 

e Gleidson Vieira Marques, para a Universidade Federal do Sul da Bahia; Segundo ponto: 19 

Apreciação e deliberação sobre prorrogação de afastamento para qualificação do servidor 20 

técnico-administrativo José Aldenor de Souza. Terceiro ponto: Apreciação do relatório 21 

semestral das atividades da Ouvidoria da UFERSA, conforme Memorando Eletrônico número 22 

dois de dois mil e quatorze da Ouvidoria; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre 23 

Minuta de Resolução que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processo Administrativo 24 

Disciplinar - CPPAD; Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução que 25 

trata das normas internas do Hospital Veterinário. Sexto ponto: Outras ocorrências. Tendo 26 

constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou 27 

aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. A Conselheira Ludimilla 28 

Carvalho Serafim de Oliveira propôs a inclusão de um ponto para apreciar o processo de 29 

afastamento para qualificação do Professor Raimundo Amorim Neto, ficando, este, após 30 

aprovação, como o ponto três. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima propôs a inclusão de 31 

um ponto para deliberar sobre o pedido de redução de carga horária da servidora docente 32 

Ceres Germanna Braga Morais, e que se possível, este fosse um dos primeiros a serem 33 

votados, considerando a extensão da pauta. Tal proposta, após aprovação, se enquadrou no 34 
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ponto quatro. Desta forma, a pauta seguiu a ordem descrita abaixo. PRIMEIRO PONTO. O 35 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre os 36 

processos de redistribuição dos servidores docentes George Luiz Gomes de Oliveira e 37 

Gleidson Vieira Marques. Durante a discussão o Conselheiro Moacir Franco de Oliveira 38 

indagou se os códigos de vagas desses servidores eram vazios ou ocupados. O Presidente 39 

esclareceu a dúvida, informando que os códigos de vaga eram livres e prosseguiu com a 40 

votação. Aprovado o primeiro ponto com vinte votos favoráveis e uma abstenção. SEGUNDO 41 

PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação 42 

sobre a prorrogação de afastamento para qualificação do servidor técnico-administrativo José 43 

Aldenor de Souza, contudo, não houve discussões, e o ponto foi aprovado por unanimidade. 44 

TERCEIRO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à 45 

deliberação do pedido de afastamento para qualificação do Professor Raimundo Amorim Neto. 46 

Não havendo discussões, o ponto foi aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO. O 47 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação do pedido de 48 

redução de carga horária da servidora docente Ceres Germanna Braga Morais, ressaltando 49 

que com essa redução a Universidade perderia um código de vaga no banco de professor 50 

equivalente. Ato contínuo, o Presidente declarou que a Diretoria do Câmpus no qual a 51 

servidora em questão está lotada informou que o processo apresentado passou apenas por 52 

decisão administrativa, faltando a aprovação da assembleia da unidade acadêmica. Desta 53 

forma, o Presidente pediu ao Conselho prudência durante o ato de votação. A Conselheira Ana 54 

Tereza de Abreu Lima falou em defesa, declarando que para o Câmpus Caraúbas não haveria 55 

perda, considerando que a docente, com a redução, continuará ministrando as mesmas oito 56 

horas aula. Após posicionamento orientativo dos Conselheiros Moacir Franco de Oliveira, 57 

Alexsandro Pereira Lima e Augusto Carlos Pavão, o ponto foi encaminhado para votação e o 58 

pleito da servidora negado com nove votos desfavoráveis, um voto favorável e onze 59 

abstenções.  QUINTO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu 60 

início à apreciação do relatório semestral das atividades da Ouvidoria da UFERSA, contudo, 61 

não houve propostas apresentadas para este ponto. Algumas dúvidas foram esclarecidas pelo 62 

Ouvidor Antônio Wilton de Morais Júnior e o ponto foi por unanimidade aprovado. Os 63 

Conselheiros Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, José Domingues Fontenele Neto e 64 

Francimar Honorato dos Santos registraram congratulações ao excelente trabalho 65 

desenvolvido pela unidade. Já a Conselheira Elisabete Stradiotto Siqueira pediu que na 66 

apresentação do próximo relatório a Ouvidoria apresentasse um comparativo de quais 67 

chamados permanecem recorrentes e quais chamados já foram solucionados. Ato contínuo, a 68 

pauta seguiu. SEXTO PONTO. O Presidente José de Arimatea de Matos deu início à 69 

deliberação da Minuta de Resolução que dispõe sobre a criação da CPPAD. O Conselheiro 70 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques abriu a sessão reforçando a importância da criação 71 
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de tal comissão, considerando que a condução de um Processo Administrativo Disciplinar 72 

requer o conhecimento de várias formalidades jurídicas, lembrando que o não atendimento de 73 

uma destas particularidades pode acarretar a anulação de todo um procedimento. Desta forma, 74 

seguem descritas as propostas aprovadas durante as discussões.  A Conselheira Ana Tereza 75 

de Abreu Lima propôs uma alteração no artigo segundo, ficando o texto da seguinte forma: “A 76 

CPPAD será composta por sete membros, designados pelo Reitor, com mandato de dois anos, 77 

permitida uma recondução”. Essa proposta foi votada e aprovada por nove votos favoráveis, 78 

sendo registradas duas abstenções. Ainda com a palavra, a Conselheira Ana Tereza de Abreu 79 

Lima sugeriu um parágrafo único após o artigo segundo com o texto: “As entidades 80 

representativas das categorias indicarão um membro docente e um membro técnico-81 

administrativo, respectivamente”. Essa proposta foi votada e aprovada por dezesseis votos 82 

favoráveis, sendo registrados um voto contrário e quatro abstenções. Não havendo nenhuma 83 

outra proposta durante as discussões, a minuta, com as alterações aprovadas, foi posta em 84 

votação e acatada por unanimidade. SÉTIMO PONTO. O Presidente do Conselho José de 85 

Arimatea de Matos, pelo atrasado da hora, solicitou que o Conselho autorizasse a 86 

transferência da discussão acerca da Minuta de Resolução que trata das normas internas do 87 

Hospital Veterinário para a próxima reunião extraordinária agendada. Aprovada a mudança de 88 

pauta com dezoito votos favoráveis e três abstenções. OITAVO PONTO. Outras ocorrências. A 89 

Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima solicitou que a Universidade buscasse mecanismos 90 

para institucionalizar a publicação de artigos, tendo em vista que chegou a seu conhecimento 91 

que alguns servidores docentes efetivos têm publicado seus artigos sem mencionar o nome da 92 

UFERSA. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho José de Arimatea de 93 

Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, 94 

Carolyne Oliveira Souza, Secretária dos Órgãos Colegiados em Exercício, lavrei a presente 95 

Ata, que após lida e aprovada com/sem emendas na reunião do dia _________, segue 96 

assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e 97 

por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 98 
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 ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta 1 

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

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

Vice-Reitor Francisco Odolberto de Araújo, para deliberar sobre a pauta da Sétima Reunião 4 

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, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele 8 

Neto, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Paulo César Moura da Silva, Roberto 9 

Vieira Pordeus, Valdenize Lopes do Nascimento, Francisco Franciné Maia Júnior, Nilza 10 

Dutra Alves, Elisabete Stradiotto Siqueira e Wirton Peixoto Costa; os representantes 11 

discentes: Gabriela Oliveira de Souza, Igor Mendonça Viana e Sílvio Roberto Fernandes 12 

Soares; e os representantes técnico-administrativos: Francimar Honorato dos Santos, Júlio 13 

César Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques. Conselheiros com 14 

faltas justificadas: Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Francisco Edcarlos Alves Leite, Ludimilla 15 

Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, Odacir Almeida Neves, Rui Sales 16 

Júnior e Lemuel Rodrigues da Silva. PAUTA: Primeiro ponto: Discussão e aprovação da ata 17 

da Oitava Reunião Extraordinária de dois mil e quatorze; Segundo ponto: Homologação de 18 

indicação para a primeira Coordenação do curso de Pedagogia do Câmpus Angicos, conforme 19 

Memorando Eletrônico número cento e trinta e oito de dois mil e quatorze, do Departamento de 20 

Ciências Exatas, Tecnológicas e Humanas – DCETH; Terceiro ponto: Deliberação sobre 21 

autorização pelo Reitor, ad referendum do CONSUNI, da renovação do afastamento para 22 

qualificação da servidora técnico-administrativa Lizete Figueira Costa, conforme Portaria 23 

UFERSA/GAB número mil, duzentos e noventa e cinco de dois mil e quatorze, de dezesseis de 24 

setembro de dois mil e quatorze; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre os processos 25 

de afastamento para qualificação dos servidores Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo, Amanda 26 

Gondim de Oliveira, Blake Charles Diniz Marques, Daniel Araújo Valença, Daniel Faustino 27 

Lacerda de Souza, Jacimara Villar Forbeloni, Leonardo Jorge Brasil de Freitas Cunha e 28 

Nathalee Cavalcanti de Almeida; Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre os processos 29 

de redistribuição dos servidores Emanuel Varela Cardoso, Iranilton Ferreira de Souza e Karla 30 

Geane de Oliveira; Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre os processos de solicitação 31 

de colação de grau dos discentes Francisco Erivan da Silva, Hugo Luiz de Morais Carneiro 32 

Filho, Marcelo Rodrigues Nunes, Redivanilson Barbosa Cunha e Wilton da Silva Moreira; 33 

Sétimo ponto: Homologação de resultado do Concurso Público para Professor Efetivo regido 34 
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pelo Edital número sete de dois mil e quatorze, conforme Memorando Eletrônico número cento 35 

e quarenta e um de dois mil e quatorze, da Comissão Permanente de Processo Seletivo – 36 

CPPS; Oitavo ponto: Apreciação e deliberação sobre doação de bens à Escola Estadual 37 

Antonio Carlos; Nono ponto: Apreciação e deliberação sobre a solicitação de alteração de 38 

regime de trabalho do servidor docente Miguel Carioca Neto; Décimo ponto: Apreciação e 39 

deliberação sobre Relatório Final de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar; Décimo 40 

primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de Emenda Regimental que altera o 41 

Artigo quarenta e sete do Regimento da UFERSA, que trata da composição do Conselho de 42 

Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE; Décimo segundo ponto: Criação de Comissões 43 

para análise e emissão de Parecer sobre minutas de Resolução pendentes de deliberação do 44 

CONSUNI; Décimo terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de Resolução que 45 

regulamenta a organização administrativa do Hospital Veterinário Jerônimo Dix-Huit Rosado 46 

Maia; Décimo quarto ponto: Outras ocorrências. Tendo constatado quórum legal, o 47 

Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo declarou aberta a reunião, fez a 48 

leitura da pauta e a colocou em discussão. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira propôs a 49 

retirada do nono ponto da pauta, pois segundo o que determinava o Regimento da UFERSA e 50 

a Lei federal número doze mil, setecentos e setenta e dois, de dois mil e doze, o docente tinha 51 

direito à alteração do seu regime de trabalho, sem a necessidade de aprovação por este 52 

Conselho. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques corroborou com a 53 

proposta de retirada do nono ponto, afirmando que a Procuradoria Federal havia orientado que 54 

este assunto não fosse deliberado, tendo em vista que o professor solicitante respondia a 55 

processo administrativo disciplinar e ação civil pública com relação a possível quebra de 56 

regime de dedicação exclusiva. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. A Conselheira 57 

Valdenize Lopes do Nascimento solicitou a inclusão de um ponto de pauta para criação da 58 

comissão para realizar a eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do curso de Ciência e 59 

Tecnologia Noturno do Câmpus sede. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. A 60 

Conselheira Gabriela Oliveira de Souza propôs que sexto ponto da pauta fosse discutido após 61 

o segundo ponto. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Joselito 62 

Medeiros de Freitas Cavalcante propôs incluir, no ponto proposto pela Conselheira Valdenize 63 

Lopes do Nascimento, as comissões das eleições para Coordenador e Vice-Coordenador dos 64 

cursos de Sistemas de Informação e Ciência e Tecnologia, do Câmpus Angicos. Esta proposta 65 

foi aprovada por unanimidade. O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo 66 

propôs o cancelamento da sessão desta reunião que estava prevista para iniciar  67 

às quatorze horas daquele mesmo dia, devido a compromissos anteriormente assumidos por 68 

ele; e propôs a retirada do décimo, do décimo segundo e do décimo terceiro pontos, tendo em 69 

vista que esses assuntos estavam sendo acompanhados pelo Reitor José de Arimatea de 70 

Matos, sendo conveniente que ele fizesse a condução dessas deliberações. Estas propostas 71 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

foram aprovadas por vinte votos favoráveis, sendo registrada uma abstenção. PRIMEIRO 72 

PONTO. O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo abriu as discussões 73 

sobre o ponto, mas nenhum Conselheiro se manifestou. A ata da Oitava Reunião 74 

Extraordinária de dois mil e quatorze foi votada e aprovada, sem emendas, por quinze votos 75 

favoráveis, sendo registradas seis abstenções. SEGUNDO PONTO. O Presidente do Conselho 76 

Francisco Odolberto de Araújo deu início à deliberação sobre o ponto, mas não houve 77 

discussões. A indicação da servidora docente Rita Diana de Freitas Gurgel para assumir a 78 

primeira Coordenação do curso de Pedagogia do Câmpus Angicos foi votada e aprovada por 79 

unanimidade. SEXTO PONTO. O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo 80 

abriu as discussões, mas não houve manifestação por parte dos Conselheiros. As solicitações 81 

de colação de grau dos discentes Francisco Erivan da Silva, Hugo Luiz de Morais Carneiro 82 

Filho, Marcelo Rodrigues Nunes, Redivanilson Barbosa Cunha e Wilton da Silva Moreira foram 83 

votadas, uma a uma, e todas foram aprovadas por vinte votos favoráveis e uma abstenção. 84 

TERCEIRO PONTO. O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo deu início à 85 

deliberação sobre o ponto. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima atentou para o fato de 86 

que este Conselho já havia aprovado as normas para afastamento de docentes, mas não 87 

existia uma resolução que regulamentasse o afastamento dos servidores técnico-88 

administrativos. Sugeriu que o Conselho tomasse providências nesse sentido. Não havendo 89 

nenhuma proposta contrária, a autorização pelo Reitor, ad referendum do CONSUNI, da 90 

renovação do afastamento para qualificação da servidora técnico-administrativa Lizete Figueira 91 

Costa foi votada e homologada por unanimidade. QUARTO PONTO. O Presidente do 92 

Conselho Francisco Odolberto de Araújo abriu as discussões sobre o ponto. Propôs que as 93 

renovações de afastamento fossem aprovadas com datas retroativas, para não prejudicar os 94 

solicitantes, tendo em vista que o atraso nessa aprovação se dava pelo fato de que este 95 

Conselho não se reunia há mais de um mês, devido ao recesso acadêmico. Os afastamentos 96 

para qualificação dos servidores Álvaro Fabiano Pereira de Macêdo e Daniel Faustino Lacerda 97 

de Souza foram aprovados por vinte e um votos favoráveis e uma abstenção, e os 98 

afastamentos dos servidores Amanda Gondim de Oliveira, Blake Charles Diniz Marques, Daniel 99 

Araújo Valença, Jacimara Villar Forbeloni, Leonardo Jorge Brasil de Freitas Cunha e Nathalee 100 

Cavalcanti de Almeida foram aprovados por unanimidade. QUINTO PONTO. O Presidente do 101 

Conselho Francisco Odolberto de Araújo deu início à deliberação sobre o ponto, mas não 102 

houve discussões. As redistribuições dos servidores Emanuel Varela Cardoso e Iranilton 103 

Ferreira de Souza foram aprovadas por dezenove votos favoráveis, sendo registradas três 104 

abstenções; e a redistribuição da servidora Karla Geane de Oliveira foi aprovada por dezoito 105 

votos favoráveis, sendo registradas quatro abstenções. SÉTIMO PONTO. O Presidente do 106 

Conselho Francisco Odolberto de Araújo abriu as discussões. A Conselheira Ana Tereza de 107 

Abreu Lima fez um apelo para que os departamentos acadêmicos encaminhassem a 108 
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documentação exigida pela CPPS, quando da abertura de Editais. O Conselheiro Thiago 109 

Henrique Gomes Duarte Marques salientou que era de fundamental importância que os 110 

departamentos e os câmpus verificassem a existência de candidatos já aprovados em 111 

concursos anteriores, antes de solicitarem a abertura de vagas em Editais, de modo a evitar 112 

demandas judiciais. Não havendo nenhuma proposta contrária, a homologação do resultado do 113 

Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital número sete de dois mil e quatorze 114 

foi votada e aprovada por dezenove votos favoráveis, sendo registradas três abstenções. 115 

OITAVO PONTO. O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo deu início à 116 

deliberação sobre o ponto, mas não houve discussões. A doação de bens à Escola Estadual 117 

Antonio Carlos foi votada e aprovada por unanimidade. NONO PONTO. Retirado de pauta. 118 

DÉCIMO PONTO. Retirado de pauta. DÉCIMO PRIMEIRO PONTO. O Presidente do Conselho 119 

Francisco Odolberto de Araújo abriu as discussões sobre a minuta de Emenda Regimental 120 

que altera o Artigo quarenta e sete do Regimento da UFERSA, que trata da composição do 121 

CONSEPE. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão falou que a proposição desta emenda 122 

regimental fora motivada pelo fato de que, na atual composição, o CONSEPE já tinha mais de 123 

setenta e cinco membros, e que o número de ausências dos coordenadores de curso às 124 

reuniões era alto e frequente. Explicou que a proposta consistia em alterar o inciso que 125 

determinava que todos os coordenadores de curso deveriam ser membros natos do 126 

CONSEPE, dando uma nova redação que previa a participação de uma representação das 127 

coordenações dos cursos, por unidade acadêmica, tornando o conselho mais enxuto e 128 

operacional. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira sugeriu aumentar a representação dos 129 

servidores técnico-administrativos e excluir o inciso de trazia o Diretor da Divisão do Registro 130 

Escolar como membro nato. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques propôs 131 

alterar a representação discente, substituindo a representação proporcional ao número total de 132 

membros do colegiado por uma representação composta por um membro titular e um suplente 133 

da graduação, e um membro titular e um suplente da pós-graduação. A Conselheira Elisabete 134 

Stradiotto Siqueira opinou que esta minuta deveria ter sido construída com a participação dos 135 

coordenadores de cursos, os quais viviam as situações particulares da cada unidade 136 

acadêmica, podendo opinar sobre como seria feita essa representação. Disse que seria 137 

prudente ouvir as pessoas envolvidas no processo. Propôs que, antes de ser deliberada por 138 

este Conselho, esta minuta fosse encaminhada ao Colegiado de Graduação, para que os 139 

Coordenadores tomassem ciência da proposta e fizessem as sugestões de alteração que 140 

considerassem necessárias; em seguida, que fossem feitas as adequações convenientes nas 141 

representações discente e técnico-administrativa; e por fim, que a minuta retornasse para 142 

apreciação deste Conselho. Esta proposta da Conselheira Elisabete Stradiotto Siqueira foi 143 

votada e aprovada por treze votos favoráveis, sendo registrados seis votos contrários. DÉCIMO 144 

SEGUNDO PONTO. Retirado de pauta. DÉCIMO TERCEIRO PONTO. Retirado de pauta. 145 
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PONTO INCLUSO. O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo abriu as 146 

discussões sobre a criação de comissões para realizar eleições para Coordenador e Vice-147 

Coordenador de cursos de graduação. Foram indicados e aprovados, por unanimidade, os 148 

nomes descritos a seguir. Comissão do curso de Ciência e Tecnologia – Noturno – Campus 149 

Mossoró: Representantes docentes: Subênia Karine de Medeiros (Presidente), Elmer Rolando 150 

Llanos Villarreal (membro titular) e Jusciane da Costa e Silva (membro suplente); 151 

Representante discente: Maeva Rênnua Silva Soares Araújo (membro titular). Comissão do 152 

curso de Sistemas de Informação – Campus Angicos: Representantes docentes: Sairo Raoni 153 

dos Santos (Presidente), Samuel Oliveira de Azevedo (membro titular) e Daniel Sabino Amorim 154 

de Araujo (membro suplente); Representante discente: Josinaldo Roberto Rocha Gomes 155 

(membro titular). Comissão do curso de Ciência e Tecnologia – Campus Angicos: 156 

Representantes docentes: Damilson Ferreira dos Santos (Presidente), Núbia Alves de Souza 157 

Nogueira (membro titular) e Wivaldo Dantas de Azevedo Júnior (membro suplente); 158 

Representante discente: Anna Isabele dos Santos Silva (membro titular). DÉCIMO QUARTO 159 

PONTO. Outras ocorrências. O Conselheiro Sílvio Roberto Fernandes Soares informou que o 160 

bloco de salas de aula número seis estava sem bebedouro e sem sinal de internet, e 161 

comunicou que a transmissão ao vivo das reuniões deste Conselho no portal da UFERSA não 162 

estavam funcionando. O Conselheiro Igor Mendonça Viana informou que alguns materiais do 163 

Grupo Verde de Agricultura Alternativa haviam sido furtados no período do recesso acadêmico, 164 

e solicitou providências. O Conselheiro Francisco Franciné Maia Júnior falou que a UFERSA 165 

havia sido contemplada com doze bolsas do Plano Institucional de Formação de Quadros 166 

Docentes – Planfor. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima solicitou que fosse organizada 167 

a entrada dos pedestres nas guaritas do Câmpus sede. O Conselheiro Daniel Faustino 168 

Lacerda de Souza falou que, em decorrência do seu afastamento para qualificação ter sido 169 

aprovado nesta reunião, estaria afastado também deste Conselho. Agradeceu a oportunidade 170 

de participar do CONSUNI àqueles que o elegeram. Agradeceu também aos colegas 171 

Conselheiros pela convivência e aprendizado adquirido. A Conselheira Edna Lúcia da Rocha 172 

Linhares informou que o Câmpus Caraúbas havia passado, naquela semana, pela avaliação 173 

do curso de Ciência e Tecnologia Noturno. Comunicou que no período de treze a dezessete de 174 

outubro seria realizada a primeira Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão – SEPE do 175 

Câmpus Caraúbas e convidou todos a se fazerem presentes neste evento. O Conselheiro José 176 

Domingues Fontenele Neto informou que seria empossada, naquele dia, a nova Diretoria da 177 

Associação dos Docentes da UFERSA – ADUFERSA e convidou todos os docentes a se 178 

fazerem presentes à assembleia que seria realizada à noite na sede da associação. O 179 

Conselheiro Francimar Honorato dos Santos registrou que alguns servidores técnico-180 

administrativos estavam tendo suas solicitações de diárias para apresentação de trabalhos 181 

científicos negadas pelos seus setores, e solicitou que a Universidade uniformizasse o 182 
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tratamento deste tipo de solicitação para todos os servidores – docentes e técnico-183 

administrativos. Sugeriu ainda que a Instituição fizesse a identificação dos prédios e setores, a 184 

fim de facilitar a localização para os membros da comunidade acadêmica. A Conselheira 185 

Valdenize Lopes do Nascimento desejou sucesso ao Conselheiro Daniel Faustino Lacerda 186 

de Souza em seu Doutorado. Informou que assumiu a Coordenação Geral do Núcleo de 187 

Educação à Distância - NEaD e que o setor estava trabalhando na aprovação de novos cursos. 188 

O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo informou que a proposta do novo 189 

Plano de Desenvolvimento Institucional da UFERSA estava sendo finalizada e que uma 190 

sequencia de ações seria realizada para proporcionar a participação da comunidade 191 

acadêmica na construção do documento. E nada mais havendo a discutir, agradeceu a 192 

presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes 193 

Gomes, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada 194 

com/sem emendas na reunião do dia ___________, segue assinada pelo Presidente do 195 

CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxx 196 
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 ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

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 com/sem emendas na reunião do 196 

dia ___________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros 197 

presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxx 198 
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 ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

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

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

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

Reitor José de Arimatea de Matos, para deliberar sobre a pauta da Nona Reunião Ordinária 4 

de dois mil e quatorze. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes: Alan 5 

Martins de Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, Carmelindo 6 

Rodrigues da Silva, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Francisco Edcarlos Alves Leite, João 7 

Liberalino Filho, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Odacir Almeida Neves, Paulo 8 

César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Elisabete Stradiotto Siqueira, Wirton 9 

Peixoto Costa e Genevile Carife Bergamo; a representante discente: Gabriela Oliveira de 10 

Souza; e os representantes técnico-administrativos: Francimar Honorato dos Santos, Júlio 11 

César Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques. Conselheiros com 12 

faltas justificadas: Augusto Carlos Pavão, Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Francisco Franciné 13 

Maia Júnior, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, Rui Sales 14 

Júnior, Valdenize Lopes do Nascimento, Nilza Dutra Alves, Igor Mendonça Viana, Sílvio 15 

Roberto Fernandes Soares e Lemuel Rodrigues da Silva. PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação 16 

e deliberação sobre o processo de afastamento para qualificação da servidora Kátia Cilene da 17 

Silva; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre os processos de redistribuição dos 18 

servidores Daniel Sabino Amorim de Araújo e Rozendilson Lucena de Oliveira; Terceiro ponto: 19 

Apreciação e deliberação sobre a Proposta Orçamentária Institucional para o exercício dois mil 20 

e quinze, encaminhada por meio do Memorando Eletrônico número cento e três de dois mil e 21 

quatorze, da Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN; Quarto ponto: Apreciação e 22 

deliberação sobre minuta de Resolução que atualiza o Sistema de Acompanhamento das 23 

Atividades Docentes na UFERSA; Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de 24 

Resolução que altera o Artigo sexto da Resolução CONSUNI/UFERSA número dois de dois mil 25 

e quatorze, encaminha por meio do Memorando Eletrônico número duzentos e noventa e seis, 26 

de dois mil e quatorze, da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD; Sexto ponto: Outras 27 

ocorrências. Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de 28 

Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. A 29 

Conselheira Edna Lúcia da Rocha Linhares propôs a inclusão de um ponto de pauta para 30 

criação de comissão para realizar a eleição do Coordenador e do Vice-Coordenador do curso 31 

de Letras com habilitação em Inglês, do Câmpus Caraúbas. Esta proposta foi aprovada por 32 

unanimidade. O Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante propôs a retirada do 33 

quarto ponto da pauta, a fim de que a minuta fosse um pouco mais discutida entre a classe 34 
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docente e posteriormente incluída como ponto único na pauta de uma reunião extraordinária. 35 

Esta proposta não foi aprovada, pois obteve dois votos favoráveis, dez votos contrários e seis 36 

abstenções. PRIMEIRO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu 37 

início à deliberação sobre o afastamento para qualificação da servidora docente Kátia Cilene 38 

da Silva. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira falou que, no processo, a professora 39 

solicitava sua permanência nas atividades do curso de educação à distância. Questionou se 40 

isto seria legalmente possível. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques 41 

respondeu que não, caso o afastamento fosse integral. O Conselheiro Paulo César Moura da 42 

Silva falou que o Requerimento constante no processo estava errado, pois solicitava 43 

progressão funcional ao invés do afastamento, bem como não especificava se o afastamento 44 

solicitado seria parcial ou integral. Por este motivo, propôs que o Conselho não votasse sobre 45 

este afastamento, até que a docente Kátia Cilene da Silva inserisse no processo os 46 

documentos corrigidos. Esta proposta foi votada e aprovada por quinze votos favoráveis, sendo 47 

registrados um voto contrário e duas abstenções. SEGUNDO PONTO. O Presidente do 48 

Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre os processos de 49 

redistribuição dos servidores Daniel Sabino Amorim de Araújo e Rozendilson Lucena de 50 

Oliveira. Nenhum Conselheiro se manifestou. As redistribuições dos servidores supracitados 51 

foram votadas e aprovadas por unanimidade. TERCEIRO PONTO. O Presidente do Conselho 52 

José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre o ponto, mas não houve 53 

discussões. A Proposta Orçamentária Institucional para o exercício dois mil e quinze foi votada 54 

e aprovada, sem alterações, por dezesseis votos favoráveis, sendo registradas duas 55 

abstenções. PONTO INCLUSO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu 56 

início à deliberação sobre a criação de comissão para realizar a eleição do Coordenador e do 57 

Vice-Coordenador do curso de Letras com habilitação em Inglês, do Câmpus Caraúbas. Foram 58 

indicados e aprovados, por dezessete votos favoráveis e uma abstenção, os nomes descritos a 59 

seguir. Representantes docentes: Katiene Rosy Santos do Nascimento (Presidente), Luciana 60 

Dantas Mafra (membro titular) e Pedro Fernandes de Oliveira Neto (membro suplente); 61 

Representante discente: Rachel Araújo Gurgel (membro titular). QUARTO PONTO. O 62 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre a minuta 63 

de Resolução que atualiza o Sistema de Acompanhamento das Atividades Docentes na 64 

UFERSA. Participaram como Convidados, com a aprovação do Conselho, a Pró-Reitora de 65 

Gestão de Pessoas, Keliane Oliveira Cavalcante, e os Professores José Espínola Sobrinho e 66 

Marta Lígia Pereira da Silva, membros da Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD. 67 

Seguem descritas as propostas dos Conselheiros e as sugestões apresentadas pelos 68 

Convidados que foram aprovadas durante as discussões: Substituição, onde houvesse no texto 69 

da resolução, de “departamento” por “unidade de lotação”, proposta pelo Conselheiro 70 

Alexsandro Pereira Lima; ARTIGO PRIMEIRO. Nova redação para o caput do Artigo primeiro, 71 
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proposta pelos Conselheiros Alexsandro Pereira Lima e Paulo César Moura da Silva: “As 72 

progressões e promoções, na Carreira de Magistério Superior, serão propostas pela unidade 73 

de lotação do docente ao Reitor, por meio da Comissão Permanente de Pessoal Docente - 74 

CPPD, mediante apresentação de documentos comprobatórios, observados os interstícios 75 

legais e a titulação pertinente”; ARTIGO TERCEIRO. Nova redação para o parágrafo terceiro 76 

do Artigo terceiro, sugerida pela Professora Marta Lígia Pereira da Silva: “A promoção ou 77 

progressão por desempenho se dará mediante análise após o interstício de vinte e quatro 78 

meses em cada nível, desde que atinja a pontuação requerida, caso contrário, se dará no ato 79 

em que o docente apresentar a pontuação necessária”. Nova redação para o parágrafo quarto 80 

do Artigo terceiro, sugerida pela Pró-Reitora Keliane Oliveira Cavalcante: “O pedido de 81 

progressão ou promoção para as classes A, B, C e D poderá ser protocolado com 82 

antecedência de sessenta dias do final do interstício de vinte e quatro meses”. Supressão do 83 

parágrafo quinto do Artigo terceiro, que citava: “A PROGEPE, por meio de comunicação formal, 84 

deverá informar aos docentes sobre o prazo limite de apresentação do requerimento 85 

administrativo, inclusive destacando qual a documentação necessária em formulário 86 

específico”, proposta pelo Conselheiro Alexsandro Pereira Lima; ARTIGO QUINTO. 87 

Supressão do parágrafo segundo do Artigo quinto, que citava: “O relatório deverá ser aprovado 88 

na Assembleia ou Câmara Departamental da unidade de lotação do docente, protocolado na 89 

forma de processo e encaminhado à CPPD para análise”, proposta pelo Conselheiro Alan 90 

Martins de Oliveira. Às onze horas e trinta e cinco minutos, o Presidente do Conselho José 91 

de Arimatea de Matos encerrou a primeira sessão desta reunião, e convocou o Conselho a se 92 

fazer presente à segunda sessão, no dia vinte e quatro de novembro, para continuação da 93 

deliberação sobre os pontos da pauta. SEGUNDA SESSÃO. Aos vinte e quatro dias do mês de 94 

novembro do ano de dois mil e quatorze, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, 95 

reuniu-se o CONSUNI da UFERSA, sob a presidência do Reitor José de Arimatea de Matos, 96 

para deliberar sobre os pontos restantes da pauta da Nona Reunião Ordinária de dois mil e 97 

quatorze. QUARTO PONTO – Continuação. Os convidados que estiveram presentes da 98 

discussão deste ponto, na primeira sessão, também compareceram nesta segunda sessão. 99 

Seguem descritas as propostas dos Conselheiros e as sugestões apresentadas pelos 100 

Convidados que foram aprovadas durante as discussões: ARTIGO VINTE. Nova redação para 101 

o inciso primeiro do Artigo vinte, sugerida pela Pró-Reitora Keliane Oliveira Cavalcante: “À 102 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, sendo o Parecer favorável, para publicação da respectiva 103 

Portaria de progressão ou promoção”. Inclusão de dois artigos, após o Artigo vinte, sugerida 104 

pela Pró-Reitora Keliane Oliveira Cavalcante: “Artigo vinte-A. A Portaria a que se refere o 105 

inciso primeiro do Artigo vinte terá os seus efeitos considerados: I – a partir do interstício de 106 

vinte e quatro meses, quando solicitada até a data da integralização; II – a partir da solicitação, 107 

quando requerida após a data da integralização. Artigo vinte-B. Os efeitos financeiros das 108 
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progressões e promoções serão considerados a partir da data de término do interstício para o 109 

docente que integralizou o período até a publicação desta Resolução e que protocole 110 

solicitação até noventa dias a partir da publicação desta norma”. ARTIGO VINTE E UM. 111 

Supressão, no Artigo vinte e um, da expressão “e do chefe imediato” da frase “Todas as 112 

informações apresentadas no processo de promoção ou progressão serão de responsabilidade 113 

do docente e do chefe imediato que as apresentar”, proposta pelo Conselheiro Alan Martins 114 

de Oliveira. ARTIGO VINTE E DOIS. Nova redação para o Artigo vinte e dois, sugerida pela 115 

Professora Marta Lígia Pereira da Silva: “O servidor docente que no ato de publicação desta 116 

Resolução já tiver iniciado seu interstício de vinte e quatro meses deverá apresentar pontuação 117 

mínima de dezesseis pontos no GRUPO I e vinte pontos nos GRUPOS II e III e um total 118 

mínimo de trinta e seis pontos”. Finalizada a deliberação sobre os artigos da Resolução, o 119 

Conselho passou a discutir sobre as tabelas de pontuação. As propostas de alteração foram 120 

construídas coletivamente em discussão entre os Conselheiros e os representantes da CPPD 121 

presentes à reunião. A versão final das tabelas pode ser consultada nos anexos da Resolução 122 

CONSUNI/UFERSA número dez de dois mil e quatorze, de vinte e quatro de novembro de dois 123 

mil e quatorze. QUINTO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu 124 

início à deliberação sobre a minuta de Resolução que altera o Artigo sexto da Resolução 125 

CONSUNI/UFERSA número dois de dois mil e quatorze. A proposta da PROGRAD trazia a 126 

inclusão de um parágrafo único no referido artigo, com a seguinte redação: “Perderão o 127 

mandato os membros de que trata o caput deste artigo que, sem causa aceita como justa pelo 128 

Comitê de Graduação, faltarem a três reuniões consecutivas ou a cinco alternadas”. Nenhum 129 

Conselheiro se manifestou neste ponto. A minuta foi votada e aprovada por unanimidade. 130 

SEXTO PONTO. Outras ocorrências. Não houve manifestação dos Conselheiros. Nada mais 131 

havendo a discutir, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a 132 

presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes 133 

Gomes, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada 134 

com/sem emendas na reunião do dia ___________, segue assinada pelo Presidente do 135 

CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxx 136 
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 ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às oito 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 Décima 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, Augusto Carlos Pavão, 6 

Carmelindo Rodrigues da Silva, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo Silva 7 

Ribeiro, Francisco Edcarlos Alves Leite, Francisco Franciné Maia Júnior, João Liberalino 8 

Filho, José Domingues Fontenele Neto, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir 9 

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

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

representantes discentes: Gabriela Oliveira de Souza, Igor Mendonça Viana e Sílvio 12 

Roberto Fernandes Soares; os representantes técnico-administrativos: Francimar Honorato 13 

dos Santos, Júlio César Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; 14 

e o representante da comunidade: Edilson Gonzaga de Souza Júnior. Conselheiros com 15 

faltas justificadas: Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante e Lemuel Rodrigues da Silva. 16 

PAUTA: Primeiro ponto: Discussão e aprovação da ata da Décima Nona Reunião 17 

Extraordinária de dois mil e quatorze; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre 18 

proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE quanto à criação dos 19 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Engenharia 20 

Ambiental e Sanitária e Engenharia de Sotware, no Câmpus Pau dos Ferros, conforme Parecer 21 

CONSEPE/UFERSA número onze de dois mil e quatorze, de nove de dezembro de dois mil e 22 

quatorze; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre proposta do CONSEPE quanto à 23 

criação dos cursos de aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado na 24 

Diversidade e Educação Ambiental para Escolas Sustentáveis, no Câmpus Mossoró, conforme 25 

Parecer CONSEPE/UFERSA número doze de dois mil e quatorze, de nove de dezembro de 26 

dois mil e quatorze; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre retificação do Edital 27 

sessenta e dois de dois mil e quatorze, conforme Memorando Eletrônico número cento e 28 

oitenta e dois de dois mil e quatorze, da Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS; 29 

Quinto ponto: Apreciação do relatório semestral das atividades da Ouvidoria da UFERSA 30 

referente ao semestre dois mil e quatorze, ponto, um, conforme Memorando Eletrônico número 31 

onze de dois mil e quatorze, da Ouvidoria; Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre o 32 

processo de redistribuição do servidor Tiago Mendonça Lucena de Veras; Sétimo ponto; 33 

Apreciação e deliberação sobre os processos de afastamento para qualificação dos servidores 34 
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Kátia Cilene da Silva, Clarindo Epaminondas de Sá Neto  e Marcelo Lauar Leite; e sobre os 35 

processos de renovação de afastamento para qualificação dos servidores Cid Ivan da Costa 36 

Carvalho, Rafael Lamera Cabral  e Taciano Amaral Sorrentino; Oitavo ponto: Apreciação e 37 

deliberação sobre minuta de Resolução que altera os Artigos dezessete e trinta e um da 38 

Resolução CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e oito, encaminhada por meio do 39 

Memorando Eletrônico número cento e quarenta e quatro de dois mil e quatorze, da Pró-40 

Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE; Nono ponto: Apreciação e deliberação sobre 41 

minuta de Resolução que Dispõe sobre o Código de Ética Profissional da UFERSA, 42 

encaminhada por meio do Memorando sem número da comissão instituída pela Portaria 43 

UFERSA/GAB número oitocentos e cinquenta e quatro de dois mil e quatorze; Décimo ponto: 44 

Outras ocorrências. Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José de 45 

Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em 46 

discussão. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão propôs a inclusão de um ponto de pauta 47 

para criação de comissão para coordenar a eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do 48 

curso de Engenharia Civil do Câmpus Mossoró. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 49 

Propôs também a inclusão de um ponto de pauta para apreciação e deliberação sobre as 50 

solicitações de colação de grau antecipada dos discentes Gutembergy Ferreira Diniz e Jadson 51 

Freitas de Holanda. Esta proposta foi aprovada por vinte e um votos favoráveis, sendo 52 

registrada uma abstenção. A Conselheira Valdenize Lopes do Nascimento propôs a retirada 53 

do processo da docente Kátia Cilene da Silva do sétimo ponto da pauta, pois havia sido 54 

constatada uma pendência no Núcleo de Educação à Distância – NEAD em relação à entrega 55 

do material didático das disciplinas de responsabilidade desta professora. Disse que o NEAD 56 

havia enviado e-mail à docente tratando deste assunto, no início da semana, mas até aquele 57 

momento não havia recebido resposta. Propôs que este processo de afastamento fosse 58 

deliberado somente após essas pendências serem sanadas. Esta proposta foi aprovada por 59 

vinte votos favoráveis, sendo registradas duas abstenções. O Presidente do Conselho José de 60 

Arimatea de Matos propôs a retirada do sexto ponto da pauta, pois o processo de 61 

redistribuição do docente Tiago Mendonça Lucena de Veras ainda não continha o Parecer do 62 

CONSEPE. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro Sílvio Roberto 63 

Fernandes Soares propôs que o ponto incluso sobre as solicitações de colação de grau 64 

antecipadas fosse discutido após o primeiro ponto da pauta. Esta proposta foi aprovada por 65 

vinte votos favoráveis, sendo registrados dois votos contrários. O Conselheiro Francimar 66 

Honorato dos Santos propôs a retirada do nono ponto da pauta, pois a minuta era extensa e a 67 

reunião já encerraria, conforme constava na convocação, às onze horas. Esta proposta foi 68 

aprovada por dezessete votos favoráveis, sendo registrados dois votos contrários e quatro 69 

abstenções. Encerradas as discussões sobre os pontos de pauta, o Conselheiro Francimar 70 

Honorato dos Santos solicitou que o Conselho fizesse um minuto de silêncio em memória do 71 
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servidor técnico-administrativo Alderi Pereira de Oliveira, falecido no fim de semana anterior. 72 

Esta solicitação foi acatada e a homenagem póstuma foi prestada. PRIMEIRO PONTO. O 73 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à discussão sobre a ata da 74 

Décima Nona Reunião Extraordinária de dois mil e quatorze. Seguem descritas as propostas 75 

de emenda apresentadas. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse que entendia que a ata 76 

deveria ser resumida, mas solicitou que suas falas fossem inseridas neste documento, pois 77 

considerava que as palavras de um Conselheiro não poderiam ser suprimidas da ata de uma 78 

reunião. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos perguntou se a Conselheira 79 

Nilza Dutra Alves tinha uma proposta específica de emenda. A Conselheira Nilza Dutra Alves 80 

respondeu que a gravação da reunião tinha o registro de suas falas, que deveriam ser 81 

inseridas na ata. E o Conselheiro Sílvio Roberto Fernandes Soares afirmou que, em seu 82 

discurso registrado a partir da linha cento e vinte e nove, não falou que tinha conhecimento que 83 

a tubulação que estava sendo instalada era do Condomínio Residencial Cristais do Alto, pois 84 

pensava na época que o serviço era da própria Universidade. Solicitou que esta informação 85 

fosse corrigida. A ata, com essas duas emendas propostas, foi votada e aprovada por vinte 86 

votos favoráveis, sendo registrados dois votos contrários e duas abstenções. EMENDAS À 87 

ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOIS MIL E QUATORZE: No 88 

discurso registrado entre as linhas cento e vinte e nove e cento e trinta e dois, onde se lê “O 89 

Conselheiro Sílvio Roberto Fernandes Soares afirmou que, na época, em um dia de sábado, 90 

viu e fotografou o maquinário desta obra executando a instalação da tubulação do condomínio 91 

Cristais de Alto no campus da UFERSA, pois o serviço estava danificando alguns canteiros do 92 

Grupo Verde”, leia-se “O Conselheiro Sílvio Roberto Fernandes Soares afirmou que, na 93 

época, em um dia de sábado, viu e fotografou a instalação de tubulação no campus da 94 

UFERSA, pois o serviço estava danificando alguns canteiros do Grupo Verde”. No texto da ata, 95 

ficam inseridos todos os discursos da Conselheira Nilza Dutra Alves: “QUINTO PONTO. A 96 

Conselheira Nilza Dutra Alves disse que não havia recebido o processo na íntegra. Perguntou 97 

qual era a designação da Portaria. Disse que, pelo que havia lido do processo, a investigação 98 

se restringia ao ex-reitor e ao ex-superintendente de infraestrutura Diego Alessandro de 99 

Medeiros Barros. Disse que o ex-reitor Professor Josivan Barbosa Menezes Feitoza afirmava 100 

no processo que a instalação da tubulação havia sido feita após seu período de gestão. Assim, 101 

perguntou quando havia sido feita essa instalação e opinou que esta informação deveria 102 

constar no processo. Indagou quando esse serviço tinha sido realizado e por onde as 103 

máquinas haviam entrado, já que ninguém havia tomado conhecimento disto. Falou que o 104 

Parecer técnico emitido por Diego Alessandro de Medeiros Barros não tinha valor algum e 105 

indagou onde estava a administração central da instituição que não fiscalizou este serviço na 106 

época. Disse que essas questões deveriam ter sido apuradas pela Comissão do processo 107 

administrativo disciplinar. Opinou que não deveria ter sido aberto um processo administrativo 108 
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disciplinar, mas uma sindicância para apurar os fatos. Disse que o processo administrativo 109 

disciplinar fora aberto, sem se saber da existência dos fatos. Falou que sabia que um processo 110 

administrativo disciplinar poderia ser aberto sem haver uma sindicância antes. Disse que o 111 

processo poderia ser encaminhado ao Ministério Público, mas era função da Universidade 112 

dizer em que período essa instalação dos tubos havia sido realizada, se havia ocorrido 113 

fiscalização e quem estava na instituição naquele período. Indagou novamente quando o 114 

serviço havia sido realizado, pois a empresa não teria feito esse serviço no período de uma 115 

noite. Disse que não acreditava que existia uma empresa com essa capacidade, pois se 116 

houvesse, iria virar construtora e ganhar dinheiro. Afirmou que não estava culpando a 117 

comissão, mas dizendo que, na sua leitura, haviam vários fatos que deveriam estar descritos 118 

no processo para que ela, como Conselheira, pudesse fazer uma análise. Disse que Diego 119 

Alessandro de Medeiros Barros havia sido acusado de improbidade administrativa, mas ele 120 

havia apenas entregado um documento. Perguntou por que a instituição não havia tomado as 121 

providências, nem fiscalizado as máquinas dentro do câmpus. Disse que, através de todas 122 

aquelas indagações que ela tinha, seria inviável acusar Diego Alessandro de Medeiros Barros 123 

de improbidade administrativa. Falou que, no seu ponto de vista, Diego Alessandro de 124 

Medeiros Barros emitiu um documento que deveria ter passado por uma análise da 125 

Universidade. Disse que queria deixar claro que em todas as vezes que havia sentado na 126 

cadeira deste Conselho sempre tinha pedido para a Secretária colocar todas as palavras dela 127 

na ata. Disse que, quando se referiu ao PAD e à comissão de sindicância, havia sido clara: 128 

disse que sabia que, legalmente, um PAD poderia ser aberto sem comissão de sindicância. 129 

Disse que, enquanto Conselheira, achava que, para apurar os fatos, a comissão de sindicância 130 

teria sido melhor adequada. SEXTO PONTO. A Conselheira Nilza Dutra Alves falou para o 131 

Conselheiro Rui Sales Júnior que havia ficado em dúvida no parágrafo segundo do Artigo treze. 132 

Disse que entendia que havia a duração de sessenta a noventa minutos e que se o candidato 133 

não cumprisse isso, não seria eliminado. Falou que deixar para a banca examinadora decidir 134 

sobre isto ficaria muito solto. Disse que não havia pesquisado sobre prova de titular e que 135 

sabia que esse tipo de avaliação tinha muita diferença das outras provas. Disse que a 136 

informação estava muito solta para os candidatos. Falou que, se o Conselheiro pesquisou e viu 137 

que era feito assim por todos, iria aceitar, pois não tinha argumento legal para discordar. Falou 138 

que, enquanto candidata, achava a informação solta: que teria de sessenta a noventa minutos, 139 

e se desrespeitasse isso não haveria problema, mas a banca decidiria como seria a punição 140 

por haver desrespeitado esse tempo. Opinou que deveria haver uma regra fixa, por isso, não 141 

acatava a explicação do Conselheiro Rui Sales Júnior. Propôs que o candidato que saísse 142 

daquele parâmetro fosse eliminado, pois assim não haveria margem de dúvida. Disse que não 143 

poderia deixar margem de dúvida para os candidatos. Falou que, enquanto candidata, não 144 

gostaria que houvesse margem de dúvida. Propôs que o candidato que desenvolvesse sua 145 
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aula com menos de sessenta ou mais de noventa minutos fosse eliminado. Disse que, 146 

lamentavelmente, teria que ter hora pra começar e hora pra terminar a aula. SÉTIMO PONTO. 147 

A Conselheira Nilza Dutra Alves, em relação ao segundo “considerando”, disse que o Hospital 148 

Veterinário já havia sido criado como órgão suplementar em uma resolução e que era membro 149 

deste Conselho quando isto aconteceu. Falou que, atualmente, o Hospital Veterinário era um 150 

órgão suplementar da Reitoria. Disse que havia lido a Resolução e o documento do 151 

Procurador, e que este último, em nenhum momento, se posicionava contra o atendimento à 152 

comunidade. Falou que o Procurador sugeria retirar o atendimento à comunidade da finalidade 153 

do hospital. Disse que, no entanto, não se fazia ensino, pesquisa e extensão em sua área sem 154 

atender à comunidade. Falou que atendia à comunidade em seus projetos de pesquisa e de 155 

extensão. Disse que tinha um projeto junto ao Ministério da Saúde que atendia quatro mil cães 156 

em Mossoró, sendo dois mil no bairro Alto de São Manoel e dois mil no Santa Helena, e que 157 

fazia visitas a essas localidades a cada seis meses. Disse que o hospital não tinha, por 158 

finalidade, atender à comunidade, mas fazer ensino, pesquisa e extensão; mas que não se 159 

fazia ensino, pesquisa e extensão sem o atendimento à comunidade. Declarou 160 

antecipadamente o voto e pediu que constasse em ata que concordava com o Procurador e 161 

que se posicionava favorável à retirada do inciso segundo do Artigo primeiro. Falou que, ao 162 

longo da resolução, se falava que os projetos de extensão poderiam ser alocados na 163 

Universidade e que, portanto, o atendimento poderia ser feito por meio dos projetos de 164 

extensão. Disse que, no momento em que o aluno era estagiário do Hospital Veterinário, 165 

também estava fazendo atendimento à comunidade. Opinou que o Procurador quis dizer que a 166 

comunidade poderia, sim, procurar o Hospital Veterinário, mas lá deveria ter alunos e 167 

profissionais para acompanhar e atender esses animais, sendo este serviço entendido como 168 

uma atividade de extensão. Falou que havia entendido que não se poderia atender à 169 

comunidade e cobrar taxas, sem que os alunos, o ensino, a pesquisa e a extensão estivessem 170 

incluídos neste processo. Opinou que a comunidade não tinha que pagar duas vezes, pois já 171 

havia pagado a primeira vez por meio dos impostos. Disse que, no contexto de pagamento de 172 

taxas, independente da forma, sempre votaria contra o pagamento de taxas, porque entendia 173 

que o serviço público já era sustentado pela comunidade. Na discussão do Artigo quarto, 174 

opinou que um só técnico-administrativo ocupante do cargo de Médico Veterinário 175 

representaria muito bem seus pares – os técnico-administrativos que são Médicos Veterinários. 176 

Disse que o Conselheiro Moacir Franco de Oliveira estava propondo dois Médicos Veterinários 177 

para essa representação. Falou que, no seu ponto de vista, só necessitaria de um 178 

representante para os técnico-administrativos Médicos Veterinários e de um representante para 179 

os técnico-administrativos ocupantes de outros cargos, até para enxugar o Conselho. Propôs 180 

que o Conselho Hospitalar fosse composto por: Diretor do Hospital Veterinário; Coordenador 181 

Administrativo; um representante técnico-administrativo Médico Veterinário; Coordenador do 182 
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curso de Medicina Veterinária; um representante técnico-administrativo do HOVET não 183 

ocupante do cargo de Médico Veterinário, para contemplar os outros colegas que estavam lá 184 

dando o seu sangue; um representante discente da Residência em Medicina Veterinária, que 185 

também era Médico Veterinário (observou neste momento como existiam Médicos Veterinários 186 

no Conselho e disse que estava defendendo sua profissão e que ninguém era mais classista 187 

no mundo que ela); e um representante discente do curso de graduação em Medicina 188 

Veterinária. Propôs que as representações fossem eleitas por seus pares. Propôs que o 189 

mandato das representações discentes fosse de um ano, permitida uma recondução. No inciso 190 

nono do Artigo quinto, propôs substituir “diretoria” por “Reitoria”, pois era a Reitoria que fechava 191 

os convênios e acordos com outras instituições. Na discussão do Artigo sexto, disse que, 192 

segundo a Lei cinco mil, cento e dezessete, qualquer pessoa com formação em Medicina 193 

Veterinária poderia assumir a função de Diretor do Hospital Veterinário. Falou que, se o 194 

Conselho quisesse restringir a nomeação do Diretor ao servidor investido no cargo de Médico 195 

Veterinário – Área, deveria especificar isto na resolução. Na discussão do Artigo nono, propôs 196 

a seguinte redação para o inciso terceiro: “promover atendimentos no tocante aos serviços 197 

envolvidos com o HOVET para o pleno desenvolvimento de cursos e programas”. Demonstrou 198 

preocupação em relação ao inciso oitavo do mesmo artigo, que citava que o Conselho 199 

Hospitalar poderia propor normas técnico-administrativas para o bom funcionamento do 200 

HOVET. Perguntou que normas seriam essas, considerando que as normas são aprovadas 201 

pelo CONSUNI ou pelo CONSEPE. Disse que se preocupava para que a função de cada órgão 202 

não fosse sobreposta. Opinou que as normas poderiam ser propostas, mas para terem valor 203 

teriam que ser enviadas para aprovação em um órgão superior. Sugeriu que fosse inserido um 204 

artigo nas disposições gerais, determinando que o Conselho Hospitalar elaboraria o Manual 205 

Operacional do Hospital Veterinário e que o encaminharia para a devida aprovação. Na 206 

discussão do Artigo onze, disse que não tinha proposta, como na maioria das vezes tinha, mas 207 

queria fazer uma reflexão sobre a necessidade do Coordenador Administrativo ter que propor a 208 

compra de material de consumo ao Conselho Hospitalar. Perguntou se não seria muita 209 

burocracia. Disse que não tinha proposta sobre este ponto, pois seria o Coordenador 210 

Administrativo que sofreria com isto, e não ela”. PONTO INCLUSO. O Presidente do Conselho 211 

José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre as solicitações de colação de grau 212 

antecipada dos discentes Gutembergy Ferreira Diniz e Jadson Freitas de Holanda. Não houve 213 

discussões neste ponto. As solicitações de colação de grau foram votadas e aprovadas por 214 

vinte e dois votos favoráveis, sendo registradas duas abstenções. SEGUNDO PONTO. O 215 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre proposta 216 

do CONSEPE quanto à criação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado em 217 

Tecnologia da Informação, Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia de Sotware, no 218 

Câmpus Pau dos Ferros. Falou que, com a criação do Bacharelado em Tecnologia da 219 
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Informação, as vagas para ingresso no Bacharelado em Ciência e Tecnologia seriam 220 

reduzidas, de acordo com a proposta. Nas discussões acerca da ausência dos projetos 221 

pedagógicos dos cursos – PPC’s no material encaminhado para apreciação, o Conselheiro 222 

Augusto Carlos Pavão falou que os PPC’s estavam em fase final de elaboração. Disse que os 223 

PPC’s de Arquitetura e Urbanismo e de Engenharia Ambiental e Sanitária já haviam sido 224 

aprovados pelo Comitê de Graduação e que os demais seriam analisados no mês de janeiro de 225 

dois mil e quinze, para posterior encaminhamento ao CONSEPE. Falou que os cursos só 226 

poderiam funcionar a partir do segundo semestre letivo de dois mil e quinze, assim, haveria 227 

tempo hábil para aprovar os PPC’s. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira disse que via com 228 

bons olhos as propostas de cursos encaminhadas pelo Câmpus Pau dos Ferros, pois eram 229 

diferenciadas, mas isso não seria um motivo para ele aprovar cursos cujos PPC’s ele 230 

desconhecia. Declarou que votaria contrário à aprovação dos cursos, pois não se sentia à 231 

vontade para deliberar sobre a criação de cursos sem a prévia apreciação de seus PPC’s. O 232 

Conselheiro Augusto Carlos Pavão informou que, a partir de dois mil e quatorze, o processo 233 

de aprovação de PPC’s passara a ser bem mais organizado e demorado. O Conselheiro 234 

Alexsandro Pereira Lima disse que havia um diferencial nos câmpus fora da sede, pois estes 235 

haviam sido pactuados com cursos de segundo ciclo. Falou que, em Pau dos Ferros, fez-se a 236 

discussão e um estudo sobre os cursos pactuados desde o início e planejou-se vocacionar o 237 

câmpus em duas áreas básicas, a da engenharia civil e a da computação. Disse que, quando o 238 

Câmpus Pau dos Ferros decidiu pela criação dos cursos que estavam sendo postos para 239 

apreciação, enviou os PPC’s para aprovação no início deste ano, no entanto, neste mesmo 240 

período, foi criado o Comitê de Graduação da UFERSA. Disse que os PPC’s já existiam e que 241 

estes eram os projetos mais trabalhados nessa instituição, devido às análises do Comitê de 242 

Graduação. Pediu a compreensão do Conselho, para que este trabalho de longa data não 243 

fosse penalizado. A Conselheira Nilza Dutra Alves falou que o Artigo duzentos e seis do 244 

Regimento da UFERSA determina que a criação de um curso deva ser acompanhada do 245 

projeto pedagógico. Perguntou por que não se esperava para enviar a proposta de criação 246 

desses cursos com a documentação completa, já que fora dito que haveria tempo hábil para 247 

aprovação dos PPC’s. Opinou que o Conselho não era contrário à criação de cursos na 248 

Instituição, mas deveria seguir as normas do Regimento. Disse que essa discussão já havia 249 

ocorrido nas deliberações passadas sobre criação de cursos e indagou por que essa 250 

problemática ainda não havia sido corrigida. Lamentou que, mais uma vez, uma proposta de 251 

criação de curso tenha sido enviada a este Conselho sem o PPC, repetindo novamente esse 252 

tipo de discussão. O Conselheiro Roberto Vieira Pordeus opinou que a criação desses cursos 253 

seria de suma importância para a região, mas não concordava nem aprovava a criação 254 

naquele dia, sem ter o conhecimento dos PPC’s. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima 255 

disse que, se a aprovação desses cursos ficasse para dois mil e quinze, atrasaria o processo e 256 
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os cursos só poderiam entrar em funcionamento a partir de dois mil e dezesseis. O Presidente 257 

do Conselho José de Arimatea de Matos disse que a aprovação dos PPC’s era de 258 

competência do CONSEPE. Em seguida, colocou em votação a criação dos cursos de 259 

Arquitetura e Urbanismo, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Engenharia Ambiental e 260 

Sanitária e Engenharia de Sotware, no Câmpus Pau dos Ferros, e a redução do número de 261 

vagas semestrais para ingresso do Bacharelado em Ciência e Tecnologia deste câmpus, de 262 

cento e cinquenta para oitenta. Esta proposta foi aprovada por treze votos favoráveis, sendo 263 

registrados quatro votos contrários e quatro abstenções. TERCEIRO PONTO. O Presidente do 264 

Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre proposta do CONSEPE 265 

quanto à criação dos cursos de aperfeiçoamento em Atendimento Educacional Especializado 266 

na Diversidade e Educação Ambiental para Escolas Sustentáveis, no Câmpus Mossoró. 267 

Participaram como Convidados, com a aprovação do Conselho, os Coordenadores das 268 

propostas de criação dos cursos: Francisco Varder Braga Junior e Diana Gonçalves Lunardi. 269 

Os Convidados falaram sobre as propostas dos cursos. Nenhum Conselheiro se manifestou. A 270 

criação destes cursos foi votada e aprovada por unanimidade. QUARTO PONTO. O Presidente 271 

do Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre retificação do Edital 272 

sessenta e dois de dois mil e quatorze. Participou como Convidado, com a aprovação do 273 

Conselho, o Presidente da CPPS Professor Antônio Jorge Soares. O Presidente do Conselho 274 

José de Arimatea de Matos relatou que o Edital número sessenta e dois de dois mil e 275 

quatorze foi publicado trazendo a exigência mínima de Mestrado para os candidatos inscritos 276 

nas vagas de “Morfofisiologia dos Sistemas Locomotor, Nervoso, Cardiovascular, Respiratório, 277 

Digestório, Endócrino e Gênito-Urinário. Biologia Celular e Molecular Gênese e 278 

Desenvolvimento” do Câmpus Assu. Disse que, no entanto, a Conselheira Nilza Dutra Alves 279 

havia proposto, na discussão do Edital número sessenta e dois de dois mil e quatorze, que 280 

todas as vagas com regime de dedicação exclusiva, tanto do Câmpus sede quanto de Assu, 281 

contivessem a exigência mínima de Doutorado. Falou que, após discussões por e-mail entre a 282 

CPPS, a Conselheira Nilza Dutra Alves, o Conselheiro Moacir Franco de Oliveira e a Secretária 283 

dos Órgãos Colegiados, fora constatado este erro no Edital, mas por um lapso, a CPPS não 284 

havia feito logo a retificação; no entanto, no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e 285 

quatorze, foi publicada, no site da UFERSA, uma retificação, sem a prévia assinatura do Reitor, 286 

que alterava a exigência mínima de Mestrado para Doutorado para as vagas de “Morfofisiologia 287 

dos Sistemas Locomotor, Nervoso, Cardiovascular, Respiratório, Digestório, Endócrino e 288 

Gênito-Urinário. Biologia Celular e Molecular Gênese e Desenvolvimento” do Câmpus Assu, e 289 

isto ocorreu após a inscrição de quarenta e cinco candidatos, dos quais, trinta e seis tinham 290 

apenas Mestrado. Opinou que todas essas inscrições deveriam ser aceitas, pois, caso fossem 291 

canceladas, os candidatos poderiam entrar com ações judiciais contra a Universidade, e 292 

sugeriu que a retificação fosse anulada. O Conselheiro José Domingues Fontenele Neto 293 
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disse que havia proposto, na reunião de discussão do Edital, a exigência mínima de mestrado 294 

para todas as vagas, mas, havia retirado sua proposta em seguida, porque compreendera, 295 

durante as discussões, as peculiaridades das vagas. Opinou que não haveria prejuízo algum 296 

para a Universidade se as vagas continuassem com a exigência mínima de Mestrado. A 297 

Conselheira Nilza Dutra Alves disse que lamentava o ocorrido e que lembrava bem do seu 298 

posicionamento no dia da discussão do Edital. Relatou que o Edital foi publicado no dia três de 299 

novembro de dois mil e quatorze, e que comunicou o erro à CPPS no dia quatro de novembro 300 

de dois mil e quatorze. Opinou que a CPPS deveria ter retirado o Edital do site da UFERSA por 301 

algumas horas, para realizar essa correção, e disse que sabia que isto era possível, por ter 302 

experiência de mais de quatro anos como membro da CPPS e já ter realizado procedimentos 303 

desse tipo, quando os erros eram detectados nos editais. Disse que lamentava, pois havia feito 304 

o comunicado, a Secretaria dos Órgãos Colegiados havia sido consultada, mas mesmo assim, 305 

outras pessoas ainda tiveram que ser ouvidas. Falou que o Edital foi de encontro a uma 306 

decisão deste Conselho, mas se posicionaria em prol dos candidatos que foram induzidos ao 307 

erro. Disse que a CPPS não atendeu adequadamente sua solicitação de correção, que fora 308 

documentada por e-mail. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques opinou 309 

que, caso fosse anulada a retificação e mantida a exigência de Mestrado para as vagas de 310 

“Morfofisiologia dos Sistemas Locomotor, Nervoso, Cardiovascular, Respiratório, Digestório, 311 

Endócrino e Gênito-Urinário. Biologia Celular e Molecular Gênese e Desenvolvimento” do 312 

Câmpus Assu, o prazo de inscrições, especificamente para essas vagas, deveria ser reaberto, 313 

para permitir a inscrição de candidatos com titulação de Mestre que porventura deixaram de se 314 

inscrever no Concurso após a publicação da retificação. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse 315 

que, se a retificação não havia sido publicada no Diário Oficial da União, não tinha valor, 316 

estando válidas as inscrições dos candidatos. Opinou que caberia naquele momento ao 317 

Conselho voltar atrás em sua decisão, concordando que as vagas supracitadas contivessem 318 

em seus perfis a exigência mínima de Mestrado, conforme fora publicado no Edital. O 319 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou em votação a anulação da 320 

retificação do Edital sessenta e dois de dois mil e quatorze, que foi publicada no site da 321 

UFERSA no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e quatorze, a qual determinava a 322 

exigência da titulação de Doutorado para as duas vagas de “Morfofisiologia dos Sistemas 323 

Locomotor, Nervoso, Cardiovascular, Respiratório, Digestório, Endócrino e Gênito-Urinário. 324 

Biologia Celular e Molecular Gênese e Desenvolvimento” do Campus Assú. Esta proposta foi 325 

aprovada por dezenove votos favoráveis, sendo registradas duas abstenções. Em seguida, o 326 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou em votação a reabertura do 327 

prazo de inscrições, por nove dias (período igual ao transcorrido entre a retificação e o fim das 328 

inscrições), para as duas vagas de “Morfofisiologia dos Sistemas Locomotor, Nervoso, 329 

Cardiovascular, Respiratório, Digestório, Endócrino e Gênito-Urinário. Biologia Celular e 330 
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Molecular Gênese e Desenvolvimento” do Campus Assú. Esta proposta foi aprovada por 331 

unanimidade. QUINTO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu 332 

início à apreciação do relatório semestral das atividades da Ouvidoria da UFERSA referente ao 333 

semestre dois mil e quatorze, ponto, um. Não houve discussões neste ponto. SEXTO PONTO. 334 

Retirado de pauta. SÉTIMO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 335 

deu início à deliberação sobre os processos de afastamento para qualificação dos servidores 336 

Clarindo Epaminondas de Sá Neto e Marcelo Lauar Leite; e sobre os processos de renovação 337 

de afastamento para qualificação dos servidores Cid Ivan da Costa Carvalho, Rafael Lamera 338 

Cabral e Taciano Amaral Sorrentino. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira observou que o 339 

prazo para a renovação do afastamento do Professor Cid Ivan da Costa Carvalho já havia 340 

expirado. Opinou que seria necessário identificar quem era o responsável por este atraso; caso 341 

fosse o docente, dever-se-ia notificá-lo, e caso fosse algum setor, dever-se-ia criar mecanismos 342 

para coibir esse erro. Não havendo proposta contrária, os afastamentos e as renovações, com 343 

a observação de que a renovação do afastamento do Professor Cid Ivan da Costa Carvalho 344 

deveria sair com data retroativa à solicitada por ele, foram postos em votação e aprovados por 345 

unanimidade. OITAVO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu 346 

início à deliberação sobre a minuta de Resolução que altera os Artigos dezessete e trinta e um 347 

da Resolução CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e oito. Seguem descritas as 348 

propostas aprovadas durante as discussões. Os Conselheiros Francisco Franciné Maia 349 

Júnior e Moacir Franco de Oliveira propuseram a seguinte redação para o parágrafo primeiro 350 

do Artigo dezessete da Resolução CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e oito: “A Prova 351 

Escrita será constituída de uma etapa com questões objetivas e de uma etapa discursiva que 352 

poderá compreender uma redação e/ou uma prova com questões discursivas elaboradas com 353 

base nas atividades típicas do cargo”. E a Conselheira Nilza Dutra Alves propôs a seguinte 354 

redação para o inciso primeiro do parágrafo segundo do Artigo trinta e um da Resolução 355 

CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e oito: “Idade igual ou superior a 60 anos, 356 

conforme legislação”. NONO PONTO. Retirado de pauta. PONTO INCLUSO. O Presidente do 357 

Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre a criação de comissão 358 

para coordenar a eleição para Coordenador e Vice-Coordenador do curso de Engenharia Civil 359 

do Câmpus Mossoró. Foram indicados e aprovados, por vinte e três votos favoráveis e duas 360 

abstenções, os nomes descritos a seguir. Representantes docentes: Maria Aridenise Macena 361 

Fontenelle (Presidente), Solange Aparecida Goularte Dombroski (membro titular) e Marineide 362 

Jussara Diniz (membro suplente); Representante discente: Arthuro Munay Dantas da Silveira 363 

(membro titular). DÉCIMO PONTO. Outras ocorrências. O Presidente do Conselho José de 364 

Arimatea de Matos falou sobre o Prêmio Ideia e sobre o trabalho da Professora Diana 365 

Gonçalves Lunardi à frente da campanha para a UFERSA atingir o segundo lugar, que seria 366 

premiado com um milhão de reais, para o desenvolvimento de projetos. Em seguida, desejou 367 
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um feliz Natal e um dois mil e quinze de sucesso a todos. A Conselheira Ludimilla Carvalho 368 

Serafim de Oliveira registrou um agradecimento a todos que contribuíram com a Campanha 369 

Natal sem Fome promovida pelo Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais – DACS, 370 

que já havia arrecadado mais de mil e quinhentos quilos de alimentos. Disse que as doações 371 

seriam feitas a famílias cadastradas no Lar da Criança Pobre. Desejou um feliz Natal e um ano 372 

novo de muitas realizações a todos. A Conselheira Nilza Dutra Alves parabenizou a 373 

Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira e o DACS pela Campanha e pelo almoço 374 

de confraternização do setor que foi realizado no abrigo de idosos Instituto Amantino Câmara. 375 

Agradeceu o convite e deixou registrada sua satisfação em participar deste evento. Desejou 376 

feliz Natal e um dois mil e quinze de paz, luz e esperança. A Conselheira Valdenize Lopes do 377 

Nascimento informou que esta era a última reunião em que participava como Conselheira, 378 

devido a sua licença maternidade. Desejou que Deus concedesse sabedoria ao Conselho nas 379 

decisões a serem tomadas, e saúde e bênçãos a todos os membros. O Conselheiro Francimar 380 

Honorato dos Santos opinou que o ano havia sido bastante produtivo neste Conselho, mas 381 

disse que ainda ansiava pela deliberação das resoluções sobre os turnos contínuos e sobre a 382 

paridade na consulta para Reitor, normativos importantes para a classe dos servidores técnico-383 

administrativos. Disse que esperava que dois mil e quinze também fosse um ano produtivo, 384 

com a conclusão da deliberação e aprovação do novo Estatuto, e fez votos de paz, saúde e 385 

prosperidade a todos. O Conselheiro Rui Sales Júnior registrou que, em vinte e sete anos de 386 

serviço nesta Instituição, nunca havia presenciado algo como o que havia ocorrido em um 387 

evento realizado na semana anterior. Opinou que a imagem da Instituição ficou afetada e que 388 

seria importante a Reitoria emitir uma nota de esclarecimento à sociedade. Disse que 389 

respeitava a todos, mas o comportamento dos participantes do evento no Câmpus sede 390 

merecia uma reflexão sobre a abertura da Universidade a eventos não científicos. O Presidente 391 

do Conselho José de Arimatea de Matos disse que discordava que a Instituição só poderia 392 

abrir suas portas para eventos científicos. Falou que o Encontro Nacional Universitário de 393 

Diversidade Sexual – ENUDS realizado na UFERSA já era a décima segunda edição deste 394 

evento e disse que alguns excessos observados na Instituição entristeciam a própria 395 

organização do encontro. A Conselheira Edna Lúcia da Rocha Linhares registrou que o 396 

Câmpus Caraúbas havia arrecadado mais de meia tonelada de alimentos não perecíveis para 397 

doação, sendo a maior parte das doações cedida pelos alunos. Desejou saúde e paz a todos. 398 

O Conselheiro Alan Martins de Oliveira sugeriu que este Conselho, no início dos trabalhos de 399 

dois mil e quinze, fizesse um planejamento das reuniões de deliberação sobre o novo Estatuto, 400 

para que estes membros, que cumpririam mandato até o mês de abril, concluíssem a 401 

deliberação deste documento. Concordou que a Universidade deveria estar aberta a todo tipo 402 

de evento, seja cultural, político, ou de outro tipo. Disse que seria equivocado culpar o 403 

movimento social pelas atitudes de alguns de seus membros. Por fim, desejou feliz Natal a 404 
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todos. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira disse que a comissão responsável pela 405 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI havia encerrado os trabalhos na 406 

semana anterior e que este Conselho receberia a minuta do documento e decidiria a forma de 407 

aprová-lo. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima concordou que o ano de dois mil e 408 

quatorze havia sido produtivo para este Conselho e agradeceu a oportunidade de exercer a 409 

função de Conselheiro por mais um ano. Demonstrou seu apreço pela UFERSA e fez votos de 410 

felicidade a todos os membros. O Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro informou que 411 

onze trabalhos da Feira de Ciências do Semiárido Potiguar haviam sido selecionados para uma 412 

importante feira de ciências que aconteceria no início de dois mil e quinze. Disse que a Pró-413 

Reitoria de Extensão e Cultura estava trabalhando numa série de documentos que seriam 414 

enviados para apreciação deste Conselho no início de dois mil e quinze. Desejou feliz Natal e 415 

um ótimo dois mil e quinze a todos. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão agradeceu pelo 416 

aprendizado adquirido na convivência com os colegas neste Conselho. Fez votos de boas 417 

festas e de feliz ano novo. O Conselheiro João Liberalino Filho opinou que houve um avanço 418 

muito grande nos trabalhos dos Conselhos Superiores, principalmente no CONSUNI. 419 

Discordou que o ENUDS prejudicou a imagem da UFERSA e opinou que a Universidade 420 

estava contribuindo para a liberdade de expressão dos diversos grupos sociais. Disse que os 421 

excessos eram prejudiciais, independentemente de grupos específicos. Falou ainda que a 422 

UFERSA tinha uma área construída muito grande, mas nenhum mecanismo de captação da 423 

água da chuva; sugeriu que alguma providência em relação a isso fosse tomada. Desejou um 424 

ano produtivo e um feliz Natal a todos. O Conselheiro Sílvio Roberto Fernandes Soares 425 

agradeceu a oportunidade de convivência com todos. Falou que o ENUDS também envolveu 426 

aspectos científicos. E fez votos de realizações a todos para o ano seguinte. O Conselheiro 427 

Igor Mendonça Viana também fez agradecimentos pela oportunidade de estar neste Conselho 428 

e falou que cada reunião representava um aprendizado. Disse que se sentia honrado em poder 429 

representar os alunos neste órgão colegiado. Em relação ao ENUDS, parabenizou a Comissão 430 

organizadora. Disse que algumas coisas fugiram ao controle, mas o evento também tinha 431 

muitos aspectos positivos. Opinou que a UFERSA ganhava muito com a abertura a eventos 432 

culturais, sociais e políticos. E desejou um feliz Natal a todos. Por fim, o Conselheiro Thiago 433 

Henrique Gomes Duarte Marques desejou que o Conselho continuasse com esse sentimento 434 

de trabalhar em prol da UFERSA, para que esta Instituição seja cada vez melhor para a 435 

sociedade. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho José de Arimatea de 436 

Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, 437 

Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que 438 

após lida e aprovada com/sem emendas na reunião do dia ___________, segue assinada pelo 439 

Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 440 

xxxxxxxxxxxxxxxx 441 
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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta 1 

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

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

Reitor José de Arimatea de Matos, para deliberar sobre a pauta da quarta Reunião 4 

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

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

Augusto Carlos Pavão, Francisco Franciné Maia Júnior, João Liberalino Filho, José 7 

Domingues Fontenele Neto, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho 8 

Serafim de Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, Nilza Dutra Alves, Odacir Almeida Neves, 9 

Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Junior, Elisabete 10 

Stradiotto Siqueira e Genevile Carife Bergamo; os representantes discentes Igor Mendonça 11 

Viana e Silvio Roberto Fernandes Soares; os representantes técnico-administrativos 12 

Francimar Honorato dos Santos e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques. Conselheiros 13 

com faltas justificadas: representantes docentes Francisco Edcarlos Alves Leite e Wirton 14 

Peixoto Costa; representante discente Gabriela Oliveira de Souza; e os representantes da 15 

comunidade Lemuel Rodrigues da Silva e Manoel Leite de Souza. PAUTA: Primeiro ponto: 16 

Apreciação e deliberação sobre novo Estatuto da UFERSA. Tendo constatado quórum legal, o 17 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura 18 

da pauta e a colocou em discussão. Nenhum Conselheiro propôs alteração. A pauta foi 19 

aprovada por unanimidade. PRIMEIRO PONTO. Após abertas às discussões pelo Presidente 20 

do Conselho José de Arimatea de Matos, deu início à deliberação sobre o novo Estatuto da 21 

UFERSA. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs, para o Artigo noventa e dois, a 22 

redação: “A UFERSA articular-se-á com instituições nacionais e internacionais para intercâmbio 23 

de servidores e discentes e para outros propósitos relacionados com seus objetivos e missão”. 24 

A proposta foi aprovada por dezenove votos favoráveis e duas abstenções. A Conselheira 25 

Nilza Dutra Alves propôs suprimir os Artigos noventa e três e noventa e quatro. A proposta foi 26 

aprovada por dezenove votos favoráveis e duas abstenções. O Conselheiro Francimar 27 

Honorato dos Santos propôs acrescentar a palavra CONSAD (Conselho de Administração) na 28 

redação do Artigo noventa e cinco, que tratava do comparecimento às sessões dos conselhos. 29 

A proposta foi aprovada por dezenove votos favoráveis e duas abstenções. O Conselheiro 30 

Alexsandro Pereira Lima propôs, para o parágrafo único do Artigo noventa e sete, a seguinte 31 

redação: “Os dispositivos para a transição da organização estrutural prevista neste Estatuto 32 

serão objeto de deliberação do CONSUNI”. A proposta foi aprovada por dezenove votos 33 

favoráveis e duas abstenções. Encerrada as discussões do último artigo do Estatuto, O 34 
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Conselho decidiu voltar aos artigos postos em destaque para consulta à legislação. O 35 

Conselheiro Genevile Carife Bergamo propôs suprimir o Artigo, que constava no título dois, 36 

capítulo dois, que continha a seguinte redação: “Nos casos de empate nas votações do 37 

CONSUNI, deve-se reabrir a discussão três vezes sobre o assunto, culminando em uma nova 38 

votação. Persistindo o empate o presidente exercerá o direito ao voto de qualidade, sendo 39 

essas as únicas oportunidades em que o presidente poderá votar”. A proposta foi aprovada por 40 

dezesseis votos favoráveis, um voto contrário e quatro abstenções. A proposta do Conselheiro 41 

Moacir Franco de Oliveira para inclusão de inciso no Artigo treze, com a redação “Deliberar 42 

sobre as alterações do patrimônio da UFERSA, inclusive sobre alienação de bens” foi aprovada 43 

por dezessete votos favoráveis e quatro abstenções. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão 44 

propôs alterar a redação do inciso oitavo do Artigo dezessete. A proposta não foi aprovada e o 45 

inciso original foi mantido. A votação obteve dezoito votos favoráveis para a redação original e 46 

foram registradas três abstenções.  O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima propôs a 47 

seguinte redação para o inciso dez do Artigo dezessete: “Deliberar, originalmente ou em grau 48 

de recurso, sobre qualquer outra matéria de sua esfera de competência não prevista nesse 49 

Estatuto, no Regimento e nas resoluções”; Propôs a seguinte redação para o parágrafo único 50 

do Artigo dezessete: “Das decisões do CONSEPE caberá recurso ao CONSUNI”; As propostas 51 

foram aprovadas por dezenove votos favoráveis e duas abstenções. O Conselheiro Francimar 52 

Honorato dos Santos propôs suprimir o Artigo vinte e cinco e a Conselheira Nilza Dutra 53 

Alves propôs a permanência do Artigo. A proposta da Conselheira Nilza Dutra Alves foi 54 

aprovada por oito votos favoráveis contra quatro votos favoráveis à proposta do Conselheiro 55 

Francimar Honorato dos Santos. A votação obteve quatro abstenções de votos para as 56 

propostas dos conselheiros Nilza Dutra Alves e Francimar Honorato dos Santos. Os 57 

Conselheiros apresentaram propostas de redação para o parágrafo segundo do Artigo vinte e 58 

seis; José Domingues Fontenele Neto: “No caso de vacância no cargo de Reitor, assumirá o 59 

Vice-Reitor que no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data da vacância promoverá 60 

nova eleição para Reitor” – NÃO APROVADA; Alan Martins de Oliveira: “No caso de vacância 61 

no cargo de Reitor, assumirá o Vice-Reitor que no prazo máximo de sessenta dias, a contar da 62 

data da vacância promoverá nova eleição para Reitor, para cumprimento de mandato de quatro 63 

anos” – APROVADA; o Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs que a permanecesse a 64 

redação original: “No caso de vacância no cargo de Reitor, durante a primeira metade de seu 65 

mandato, assumirá o Vice-Reitor que no prazo máximo de sessenta dias, a contar da data da 66 

vacância promoverá nova eleição para Reitor” – NÃO APROVADA; Nilza Dutra Alves: “No 67 

caso de vacância no cargo de Reitor, assumirá o Vice-Reitor para completar o mandato” – NÃO 68 

APROVADA. A proposta aprovada obteve sete votos favoráveis. Nada mais havendo a discutir, 69 

o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os 70 

Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, Secretária ad 71 
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hoc dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada (com/sem) 72 

emendas, na reunião do dia _____________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, 73 

pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 74 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  75 
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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, às quatorze 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 Reitor José de 3 

Arimatea de Matos, para deliberar sobre a pauta da quinta Reunião Extraordinária de dois mil 4 

e quinze. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes Alan Martins de 5 

Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, Augusto Carlos Pavão, 6 

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

Júnior, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto, Ludimilla Carvalho 8 

Serafim de Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, Nilza Dutra Alves, Odacir Almeida Neves, 9 

Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Junior, Elisabete 10 

Stradiotto Siqueira e Genevile Carife Bergamo; os representantes discentes Igor Mendonça 11 

Viana e Silvio Roberto Fernandes Soares; os representantes técnico-administrativos 12 

Francimar Honorato dos Santos e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques. Conselheiros 13 

com faltas justificadas: representantes docentes Carmelindo Rodrigues da Silva, Francisco 14 

Edcarlos Alves Leite, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante e Wirton Peixoto Costa; 15 

representante discente Gabriela Oliveira de Souza; e os representantes da comunidade Edilson 16 

Gonzaga da Souza Júnior, Lemuel Rodrigues da Silva e Manoel Leite de Souza. PAUTA: 17 

Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre novo Estatuto da UFERSA. Tendo constatado 18 

quórum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a 19 

reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. Nenhum Conselheiro propôs 20 

alteração. A pauta foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRO PONTO. Após abertas às 21 

discussões pelo Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos, deu início à deliberação 22 

sobre o novo Estatuto da UFERSA. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 23 

propôs a seguinte redação para o parágrafo terceiro do Artigo vinte e seis: “No caso de 24 

vacância de Vice-Reitor, assumirá o professor doutor mais antigo no quadro da Instituição, para 25 

completar o mandato”. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs a seguinte redação 26 

para o parágrafo quarto do Artigo vinte e seis: “No caso de vacância de Reitor e Vice-Reitor, 27 

assumirá o professor doutor mais antigo no quadro da Instituição, que deverá em até 60 dias 28 

instaurar um novo processo eleitoral”. O Conselho aprovou, sem votação, as alterações e 29 

inclusão de redações propostas pelo Presidente José de Arimatea de Matos e pelo Conselheiro 30 

Moacir Franco de Oliveira. A Conselheira Nilza Dutra Alves propôs alterar a redação do inciso 31 

quarto, do Artigo trinta e quatro B, para “Unidades Suplementares”. O Conselho aprovou a 32 

proposta sem votação. O Conselheiro Silvio Roberto Fernandes Soares propôs a seguinte 33 

redação para o caput do Artigo trinta e quatro C: “A Direção do Campus fora da Sede é 34 
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composta pelo Diretor e pelo Vice-Diretor”. A proposta foi aprovada por vinte e um votos 35 

favoráveis e duas abstenções. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira propôs a seguinte 36 

redação para o parágrafo primeiro do Artigo trinta e quatro B: “O Diretor e o Vice-Diretor serão 37 

eleitos e nomeados na forma prevista em lei”. A proposta foi aprovada por vinte e dois votos 38 

favoráveis e uma abstenção. A Conselheira Nilza Dutra Alves propôs suprimir o parágrafo 39 

segundo do Artigo trinta e quatro C. A proposta foi aprovada por vinte e um votos favoráveis e 40 

duas abstenções.  O Conselho propôs suprimir o inciso três do Artigo trinta e quatro D. A 41 

proposta foi aprovada por vinte e um votos favoráveis e duas abstenções. O Conselheiro 42 

Moacir Franco de Oliveira propôs suprimir o inciso quinto do Artigo trinta e quatro D. A 43 

proposta foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Nilza Dutra Alves propôs para o inciso 44 

sexto, do Artigo trinta e quatro D, a seguinte redação: “exercer quaisquer outras atribuições que 45 

lhe forem conferidas por legislação”. A proposta foi aprovada por vinte e um votos favoráveis e 46 

duas abstenções. O Conselheiro Francimar Honorato dos Santos propôs, para o caput do 47 

Artigo trinta e quatro E, a seguinte redação: “Ao Vice-Diretor compete substituir o Diretor nas 48 

faltas e impedimentos”. A proposta foi aprovada por vinte e um votos favoráveis e duas 49 

abstenções. O Conselho decidiu suprimir o inciso primeiro, do Artigo trinta e quatro E, pois a 50 

redação do caput do Artigo contemplava todas as informações pertinentes. A Conselheira Nilza 51 

Dutra Alves propôs suprimir o inciso segundo do Artigo trinta e quatro “E - um”. A proposta foi 52 

aprovada por vinte e dois votos favoráveis e uma abstenção. O Conselho deliberou que a 53 

redação do Artigo trinta e quatro “E- um” fosse similar a do caput do Artigo vinte e seis, mas 54 

utilizando as palavras “Diretor” e “Vice-Diretor” para substituir, respectivamente, as palavras 55 

“Reitor” e “Vice-Reitor”. Assim, a redação do Artigo trinta e quatro “E - um” ficou da seguinte 56 

forma: “A Diretoria será exercida pelo Diretor e, nas suas faltas e impedimentos, pelo Vice-57 

Diretor”. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão propôs a seguinte redação para o parágrafo 58 

primeiro do Artigo trinta e quatro “E - um”: “No caso de ausência do Diretor e do Vice-Diretor, 59 

assumirá o titular da Coordenadoria do Campus em exercício mais antigo do quadro efetivo do 60 

Campus, que contemple os requisitos legais para assumir o cargo”. A proposta foi votada e 61 

aprovada por vinte votos favoráveis e três abstenções. O Conselho discutiu acerca do Artigo 62 

trinta e quatro G. O Conselheiro Felipe de Azevedo Ribeiro propôs a seguinte redação para o 63 

Artigo trinta e quatro G: “A estrutura organizacional de cada Campus terá Órgãos de Apoio 64 

Acadêmico/Administrativo determinados no Regimento”. A proposta foi aprovada por vinte 65 

votos favoráveis e três abstenções. O Conselho decidiu voltar aos artigos já discutidos 66 

anteriormente. A Conselheira Nilza Dutra Alves propôs a seguinte redação para o caput do 67 

Artigo trinta e quatro F: “As Coordenadorias, órgãos de assessoria da Direção, têm por função 68 

aplicar as políticas institucionais de cada Pró-Reitoria, na sua área de abrangência”. A proposta 69 

foi aprovada por vinte votos favoráveis e três abstenções. O Conselheiro Felipe de Azevedo 70 

Ribeiro propôs nova redação para os incisos primeiro e terceiro, do Artigo trinta e quatro B. 71 
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Para o inciso primeiro, propôs que usasse a palavra “Diretoria” e para o inciso terceiro “Setores 72 

de apoio administrativo e acadêmico”. As propostas foram votadas e aprovadas por vinte votos 73 

favoráveis e três abstenções. Após finalizar a discussão dos pontos de pauta, o Conselho 74 

discutiu sobre as próximas Reuniões Extraordinárias. O Presidente do Conselho José de 75 

Arimatea de Matos definiu que, apesar das Reuniões Extraordinárias do Estatuto ocorrerem 76 

semanalmente, no dia onze de fevereiro de dois mil e quinze haveria a necessidade de uma 77 

Reunião Extraordinária para tratar de outros pontos pendentes, que demandavam urgência. 78 

Assim, o Conselho decidiu que retornaria com as reuniões, referentes ao Estatuto, no mês de 79 

março, após o recesso acadêmico. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho 80 

José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por 81 

encerrada a reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, Secretária ad hoc dos Órgãos 82 

Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada (com/sem) emendas, na reunião 83 

do dia _____________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 84 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  85 
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ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, 1 

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

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

Reitor José de Arimatea de Matos, para deliberar sobre a pauta da sexta Reunião 4 

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

docentes Alexsandro Pereira Lima, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo 6 

Ribeiro, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Francisco Franciné Maia Júnior, João 7 

Liberalino Filho, José Domingues Fontenele, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, 8 

Moacir Franco de Oliveira, Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Rui 9 

Sales Junior, Elisabete Stradiotto Siqueira e Genevile Carife Bergamo; os representantes 10 

discentes Gabriela Oliveira de Souza, Igor Mendonça Viana e Silvio Roberto Fernandes 11 

Soares; os representantes técnico-administrativos Francimar Honorato dos Santos, Júlio 12 

César Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; o representante da 13 

comunidade Manoel Leite de Souza. Conselheiros com faltas justificadas: representantes 14 

docentes Alan Martins de Oliveira, Ana Tereza de Abreu Lima, Neto, Augusto Carlos Pavão, 15 

Carmelindo Rodrigues da Silva, Francisco Edcarlos Alves Leite, Nilza Dutra Alves e Odacir 16 

Almeida Neves; e os representantes da comunidade Edilson Gonzaga de Souza Júnior e 17 

Lemuel Rodrigues da Silva. PAUTA: Primeiro ponto: Discussão e aprovação das atas das 18 

seguintes reuniões: primeira, segunda, terceira, quarta e quinta Reuniões Ordinárias, de dois 19 

mil e quatorze; e primeira, segunda e terceira Reuniões Extraordinárias de dois mil e quinze. 20 

Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre Bancas Examinadoras do Concurso Público 21 

para Professor Efetivo, regido pelo Edital número sessenta e um de dois mil e quatorze, 22 

conforme Memorando Eletrônico número dezessete, de dois mil e quinze, da Comissão 23 

Permanente de Processo Seletivo - CPPS. Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre 24 

solicitações de afastamento de servidores docentes. Quarto ponto: Apreciação e deliberação 25 

sobre revogação da Decisão CONSUNI, barra, UFERSA, número cento e cinquenta e seis de 26 

dois mil e quatorze, de dez de novembro de dois mil e quatorze, em virtude da solicitação de 27 

cancelamento do afastamento da servidora docente Michele Nóbrega Elali. Quinto ponto: 28 

Apreciação e deliberação sobre pedido de prorrogação de afastamento para qualificação 29 

diversa da servidora técnico-administrativa Lizete Figueira Costa. Sexto ponto: Apreciação e 30 

deliberação sobre redistribuição de servidor docente Tiago Mendonça Lucena de Veras. 31 

Sétimo ponto: Apreciação e deliberação sobre criação das comissões para eleição de 32 

coordenadores e vice-coordenadores dos seguintes cursos: Engenharia de Energia, 33 

Engenharia Química e Matemática (EAD), conforme Memorando Eletrônico número doze, de 34 
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dois mil e quinze, da PROGRAD; e curso de Licenciatura em Computação e Informática, 35 

conforme Memorando Eletrônico número sete, de dois mil e quinze, de Angicos. Oitavo ponto: 36 

Apreciação e deliberação sobre criação de Comissão para coordenar as eleições de 37 

representantes docentes e técnico-administrativos do CONSUNI, conforme Memorando 38 

Eletrônico número dois, de dois mil e quinze, da SOC. Nono ponto: Apreciação e deliberação 39 

sobre proposta de Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna de dois mil e quinze, 40 

conforme Memorando Eletrônico número sete de dois mil e quinze, da AUDINT. Participou 41 

como convidado do ponto, com aprovação do Conselho: André Luís Américo Moreira - Chefe 42 

da Unidade de Auditoria Interna da UFERSA. Décimo ponto: Apreciação e deliberação sobre 43 

minuta de Resolução que trata da criação do Programa de Incubadoras de Empreendimentos 44 

da UFERSA, conforme Memorando Eletrônico número cento e vinte e oito, de dois mil e 45 

quatorze, da PROEC. Participaram como convidadas do ponto com aprovação do Conselho: a 46 

Professora Inácia Girlene Amaral e a Professora Ana Maria Magalhães Correia.  Décimo 47 

primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre minutas de Emenda Regimental e Resolução 48 

que tratam da consulta prévia para escolha de dirigentes no âmbito da UFERSA. Tendo 49 

constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou 50 

aberta a reunião, fez a leitura da pauta e, após a leitura do primeiro ponto, pontuou que a 51 

quarta ata da Reunião Ordinária de dois mil e quatorze não foi finalizada e, portanto, foi retirada 52 

da pauta. Após a leitura dos pontos, a pauta foi colocada em discussão. O Conselheiro 53 

Francimar Honorato dos Santos propôs que a pauta fosse alterada e que o item onze fosse 54 

para o item dois. O Conselheiro Júlio César Rodrigues de Sousa propôs que o item dez fosse 55 

para o item três. A Conselheira Elisabete Stradiotto Siqueira propôs que o ponto onze fosse 56 

retirado de pauta. A Conselheira expôs que não concorda com o ponto e por isso propôs sua 57 

retirada. Propôs que o ponto poderia entrar em pauta após um parecer jurídico. O Conselheiro 58 

Moacir Franco de Oliveira concordou com a proposta da Conselheira Elisabete Stradiotto 59 

Siqueira para a retirada do ponto onze. Afirmou que a proposta mexe com a classe docente da 60 

UFERSA e que a Academia Universitária não foi consultada quanto ao formato da Resolução 61 

que abrange o assunto do ponto onze. Afirmou também que a análise do novo Estatuto da 62 

UFERSA deveria ser feita para que, posteriormente, o ponto onze voltasse para a pauta. A 63 

Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira propôs que o ponto onze permanecesse 64 

em pauta e expôs os motivos de ser a favor da permanência do ponto. Afirmou que o discente 65 

que vota na eleição de Reitor é o mesmo que vota em cargos eletivos no país e, portanto, tem 66 

capacidade para tal eleição. Afirmou que além dos discentes, os técnicos-administrativos 67 

desempenham um papel importante na Universidade, pois prestam um serviço que contribui 68 

com o ensino, pesquisa e extensão e, assim, concorda com o voto paritário para escolha de 69 

dirigentes na Universidade. O Conselheiro Júlio César Rodrigues de Sousa explanou 70 

algumas informações que defendiam o voto paritário na UFERSA e propôs também a 71 
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permanência do ponto. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques também 72 

propôs a permanência do ponto, bem como a Conselheira Edna Lúcia da Rocha Linhares, 73 

que pontuou as razões que lhe colocaram a favor do ponto em questão. O Conselheiro 74 

Francimar Honorato dos Santos afirmou que já houve tempo para discutir a inclusão do 75 

ponto, pois desde a gestão anterior que o ponto sobre a paridade foi exposto para a Academia 76 

Universitária. Afirmou que diversas universidades já utilizavam a paridade para consulta prévia 77 

de dirigentes e que não havia base ilegal para esta consulta. Disse que não entendia o motivo 78 

de haver votos contra a paridade e que as propostas para retirada dos pontos eram barreiras 79 

para o assunto. Afirmou ainda que respeita a opinião dos colegas que divergem de sua opinião, 80 

mas manifestou opinião favorável à permanência do ponto. O Conselheiro Igor Mendonça 81 

Viana afirmou que, como membro da Comissão que organizou a Resolução para este ponto, 82 

foi tomado o devido cuidado para a formulação de uma resolução que dá as diretrizes de uma 83 

consulta universitária de forma igualitária. Após o fim das discussões, o Presidente do 84 

Conselho José de Arimatea de Matos colocou em votação a proposta da Conselheira 85 

Elisabete Stradiotto Siqueira, de retirada do ponto onze. A proposta não foi aprovada e obteve 86 

treze votos contrários, cinco votos favoráveis e duas abstenções. O Presidente do Conselho 87 

José de Arimatea de Matos colocou em votação, então, as propostas de alteração de ponto, 88 

feitas pelo Conselheiro Francimar Honorato dos Santos e pelo Conselheiro Júlio César 89 

Rodrigues de Sousa. As propostas foram aprovadas por quinze votos favoráveis, seis 90 

contrários e uma abstenção. O Presidente do Conselho colocou em votação as justificativas 91 

dos conselheiros ausentes, que foram aprovadas por vinte e um votos favoráveis e uma 92 

abstenção. PRIMEIRO PONTO. Após abertas às discussões pelo Presidente do Conselho 93 

José de Arimatea de Matos, o ponto foi colocado em pauta e não houve discussão. As atas 94 

foram aprovadas pelo Conselho. A primeira, segunda e terceira atas das Reuniões Ordinárias, 95 

de dois mil e quatorze, obtiveram dezesseis votos favoráveis e seis abstenções. A quinta ata 96 

da Reunião Ordinária, de dois mil e quatorze, obteve quatorze votos favoráveis e oito 97 

abstenções. A primeira ata da Reunião Extraordinária, de dois mil e quinze, obteve dezoito 98 

votos favoráveis e quatro abstenções. A segunda ata da Reunião Extraordinária, de dois mil e 99 

quinze, obteve dezenove votos favoráveis e três abstenções. A terceira ata da Reunião 100 

Extraordinária, de dois mil e quinze, obteve vinte votos favoráveis e duas abstenções. DÉCIMO 101 

PRIMEIRO PONTO. Antes de discussão do ponto, o Presidente José de Arimatea de Matos 102 

pediu permissão ao Conselho para que o Jornal Gazeta fizesse uma foto da Reunião e o 103 

Conselho aprovou por vinte e um votos favoráveis e registrou um voto contrário. Após o 104 

registro do Jornal, O Conselho iniciou a discussão do ponto. O Conselheiro Moacir Franco de 105 

Oliveira pediu que o “Considerando” que trazia a redação “a iminente aprovação do novo 106 

Estatuto da UFERSA” fosse suprimido. A proposta foi aprovada por vinte votos favoráveis e 107 

duas abstenções. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima propôs que o “Considerando” que 108 
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trazia a redação “o clamor da comunidade acadêmica no sentido de modificar o atual modelo 109 

de indicação do dirigente máximo da Instituição” fosse suprimido. A proposta foi aprovada por 110 

vinte votos favoráveis e duas abstenções. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte 111 

Marques propôs incluir um “Considerando” com a seguinte redação: “a necessidade de 112 

alteração de normatização da consulta para Reitor e Vice-Reitor da UFERSA”. A proposta foi 113 

aprovada por vinte e um votos favoráveis e um voto contrário. O Conselheiro Moacir Franco 114 

de Oliveira propôs redação para incluir um novo “Considerando”.  A proposta não foi aprovada 115 

e obteve cinco votos favoráveis, dez votos contrários e sete abstenções. O Conselheiro Felipe 116 

de Azevedo Ribeiro propôs aprovar a Emenda, de que tratava o ponto, com a alteração de 117 

redação para o caput do Artigo primeiro e para o preâmbulo da Minuta. A redação do caput 118 

propõe que altere o Artigo trinta do Regimento Geral da UFERSA, dando nova redação ao 119 

caput e revogando o que dispõe os incisos cinco, nove e quatorze. A proposta da Emenda foi 120 

votada e aprovada por dezenove votos favoráveis, dois votos contrários e uma abstenção. Em 121 

seguida, o Presidente deu continuidade ao ponto, com a leitura da Resolução que dispõe sobre 122 

a consulta prévia para escolha de dirigentes no âmbito da UFERSA. O Conselheiro Moacir 123 

Franco de Oliveira propôs incluir um “Considerando” com a seguinte redação: “a necessidade 124 

de normatizar a forma de consulta prévia para a escolha de Reitor e Vice-Reitor da UFERSA”.  125 

A proposta foi votada e aprovada por quatorze votos favoráveis, um voto contrário e cinco 126 

abstenções. O Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante propôs suprimir o 127 

Parágrafo único, do Artigo primeiro. A proposta não foi aprovada e obteve dois votos 128 

favoráveis, dez contrários e cinco abstenções. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira 129 

propôs a seguinte redação para o caput do Artigo segundo: “O processo de consulta à 130 

comunidade universitária para a eleição do Reitor e Vice-Reitor será estruturado por meio de 131 

uma Comissão específica para esse fim incumbida de organizar, superintender e supervisionar, 132 

operacionalizar e acompanhar o referido processo, em todas as suas etapas, no âmbito da 133 

Universidade, com competência normativa e executiva delegada pelo Conselho Universitário, 134 

para todo o âmbito do processo de consulta”. A proposta foi aprovada por dez votos favoráveis, 135 

três contrários e três abstenções. O Conselheiro Paulo César Moura da Silva propôs suprimir 136 

o inciso sexto e o inciso nono, do Artigo quinto; Propôs a inclusão de um parágrafo, no Artigo 137 

quinto, com a seguinte redação: “os recursos e os casos omissos deverão ser avaliados pelo 138 

CONSUNI em Reunião Extraordinária convocadas para este fim”. As propostas foram 139 

aprovadas por dezessete votos favoráveis, um contrário e quatro abstenções. O Conselheiro 140 

Paulo César Moura da Silva propôs a seguinte redação para o caput do Artigo sexto: 141 

“Definem-se como candidatos aos cargos de Reitor e Vice-Reitor aqueles docentes da 142 

UFERSA devidamente inscritos para esta postulação, segundo os aspectos legais e 143 

respeitadas as normas internas da instituição”. A proposta foi aprovada por quinze votos 144 

favoráveis, três contrários e quatro abstenções. O Conselho discutiu o inciso segundo, do 145 
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parágrafo primeiro, do Artigo sexto e o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 146 

propôs que a redação original do inciso fosse votada para, caso não fosse aprovada, o 147 

Conselho discutisse sobre uma nova redação. A proposta foi votada e aprovada por dez votos 148 

favoráveis, nove contrários e uma abstenção. Assim, a redação original foi mantida. O 149 

Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs redação para o inciso terceiro, do parágrafo 150 

primeiro, do Artigo sexto. A proposta não foi aprovada e obteve treze votos contrários, quatro 151 

votos favoráveis e cinco abstenções. O Conselho discutiu o caput Artigo nono e o Conselheiro 152 

Francimar Honorato dos Santos propôs que a redação original fosse mantida. A proposta foi 153 

votada e aprovada por nove votos favoráveis, oito contrários e uma abstenção. O Conselheiro 154 

João Liberalino Filho propôs a seguinte redação para o parágrafo primeiro do Artigo quatorze: 155 

“A Comissão terá um prazo de vinte e quatro horas para encaminhar parecer ao CONSUNI e 156 

este terá quarenta e oito horas para deliberar”. O Presidente do Conselho José de Arimatea 157 

de Matos propôs a seguinte redação para o parágrafo segundo do Artigo quatorze: ”Das 158 

decisões da Comissão caberá recurso ao CONSUNI no prazo máximo de quarenta e oito 159 

horas”. As propostas foram votadas e aprovadas por dezessete votos favoráveis e cinco 160 

abstenções. O Conselheiro Paulo César Moura da Silva propôs a seguinte redação para o 161 

caput do Artigo dezesseis: “Fica permitido o afastamento do candidato, a partir da data da 162 

homologação da candidatura e até o dia subsequente à data do pleito do qual participe, das 163 

funções ordinárias de seu cargo, para o fim exclusivo de se dedicar às atividades de 164 

campanha”. A proposta foi aprovada por dezoito votos favoráveis e seis abstenções. O 165 

Conselheiro José Domingues Fontenele propôs a seguinte redação para o Parágrafo único 166 

do Artigo dezesseis: “No caso de afastamento, o docente ficará obrigado a repor as atividades 167 

didáticas”. A proposta foi aprovada por dezoito votos favoráveis e quatro abstenções. O 168 

Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs a seguinte redação para o Artigo dezessete: “O 169 

processo eleitoral não poderá exceder trinta dias letivos e será deflagrado a partir da 170 

homologação das candidaturas”. A proposta foi aprovada por quinze votos favoráveis e sete 171 

abstenções. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques propôs a criação do 172 

Artigo dezenove com a seguinte redação: “Esta Resolução entrará em vigor em dois de janeiro 173 

de dois mil e dezesseis”. A proposta foi aprovada por treze votos favoráveis e nove 174 

abstenções. O Conselho discutiu as fórmulas que constam no Anexo da Resolução e o 175 

Conselheiro Silvio Roberto Fernandes Soares explicou como as fórmulas foram 176 

determinadas. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos explicou que caso, 177 

após a aprovação da Resolução Número três, de dois mil e quinze, algum Conselheiro 178 

quisesse realizar modificação, que trouxesse melhoria à fórmula em Anexo a esta Resolução, 179 

esta modificação seria encaminhada para análise do CONSUNI. Por fim, a Resolução foi 180 

colocada em votação e aprovada por nove votos favoráveis, quatro contrários e três 181 

abstenções. DÉCIMO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 182 
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colocou o ponto em discussão e apresentou as convidadas para que pudessem falar, em caso 183 

de dúvidas do Conselho, sobre o ponto. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira apresentou 184 

as seguintes propostas: adequação da ordem dos “Considerando” – aprovada por vinte votos 185 

favoráveis e duas abstenções; nova redação para o parágrafo primeiro do Artigo sexto: “Para 186 

cada representante da Comissão Gestora, será indicado um suplente, ambos nomeados pelo 187 

Reitor.” - aprovada por vinte e um votos favoráveis e uma abstenção; suprimir inciso terceiro do 188 

Artigo nono - aprovada por dezoito votos favoráveis e quatro abstenções; redação para o 189 

parágrafo segundo do Artigo dez: “Cada incubadora de empreendimentos deverá ter um 190 

manual de normatização que regulamentará seu funcionamento” - aprovada pelo Conselho; 191 

suprimir o Artigo quinze - aprovada por quinze votos favoráveis, um contrário e duas 192 

abstenções. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos apresentou as seguintes 193 

propostas: nova redação para o Artigo vinte: “A proposta de criação de uma incubadora deverá 194 

ser encaminhada à PROEC, que solicitará emissão de parecer à Comissão Gestora do 195 

Programa de Incubadoras de Empreendimentos”; que foi aprovada por quinze votos favoráveis 196 

e três abstenções. Propôs suprimir Artigo vinte e um; proposta aprovada por treze votos 197 

favoráveis e cinco abstenções. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos e os 198 

Conselheiros Moacir Franco de Oliveira e Alexsandro Pereira Lima propuseram inclusão de 199 

parágrafos no Artigo vinte e três. Moacir Franco de Oliveira propôs a seguinte redação para o 200 

parágrafo primeiro: “Para cada representante de que tratam os incisos III, IV e V deste artigo 201 

será indicado um suplente”. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos e 202 

Alexsandro Pereira Lima propuseram a seguinte redação para o parágrafo segundo: “Os 203 

membros do Conselho deliberativo terão mandato de dois anos, permitida a recondução por 204 

igual período”. As propostas foram aceitas pelo Conselho. O Conselheiro Alexsandro Pereira 205 

Lima propôs a seguinte alteração de redação para o inciso segundo do Artigo vinte e seis: “O 206 

cargo de Gerente Administrativo será ocupado por um servidor técnico-administrativo”. A 207 

proposta foi aprovada por onze votos favoráveis e quatro abstenções. Por fim, o Presidente do 208 

Conselho colocou o ponto em votação, que foi aprovado por unanimidade. SEGUNDO PONTO. 209 

O Conselho discutiu o ponto e, em seguida, colocou em votação. O ponto foi aprovado por 210 

unanimidade. TERCEIRO PONTO.  O Presidente do Conselho colocou o ponto em discussão. 211 

O Conselheiro Rui Sales Junior pediu licença ao Conselho e propôs que quando os processos 212 

de afastamento de servidores fossem encaminhados à Secretaria dos Órgãos Colegiados para 213 

apreciação e deliberação do CONSUNI, esta Secretaria teria permissão para encaminhar às 214 

Reuniões apenas os pareceres da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação - PROPPG, Pró-215 

Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE e Comissão Permanente de Pessoal Docente - 216 

CPPD referentes a estes processos. Com essa medida, o Conselheiro Moacir Franco de 217 

Oliveira pediu que os conteúdos de todos os processos estivessem disponíveis na Secretaria 218 

para qualquer eventual consulta. As propostas foram acatadas pelo CONSUNI.  A Conselheira 219 
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Elisabete Stradiotto Siqueira falou sobre a prorrogação de afastamento do docente José 220 

Anízio Rocha de Araújo, sugerindo que ficasse registrado em Ata que o professor substituto 221 

que assumirá suas disciplinas será contratado pelo quantitativo de vagas disponibilizado pelo 222 

Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais - DACS. O ponto e o esclarecimento dado 223 

pela Conselheira Elisabete Stradiotto Siqueira foram aprovados por unanimidade pelo 224 

Conselho. QUARTO PONTO. O Presidente do Conselho colocou o ponto em discussão. Os 225 

Conselheiros discutiram o ponto e apresentaram suas opiniões quanto ao assunto. Ao final da 226 

discussão, o Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques propôs o texto a ser 227 

colocado na Decisão do CONSUNI para deliberação do ponto de pauta. A proposta 228 

apresentada foi a seguinte: “Revogar a Decisão CONSUNI, barra, UFERSA, Número centro e 229 

cinquenta e seis, barra, dois mil e quatorze, de dez de novembro de dois mil e quatorze e o 230 

processo administrativo que a ensejou”. A proposta foi aprovada por quinze votos favoráveis e 231 

duas abstenções. QUINTO PONTO. O ponto não gerou discussão e foi votado e aprovado por 232 

unanimidade. SEXTO PONTO. O ponto não gerou discussão do Conselho e foi votado e 233 

aprovado por treze votos favoráveis e duas abstenções. SÉTIMO PONTO.  O ponto foi 234 

colocado em pauta, não gerou discussão e foi votado e aprovado por unanimidade. OITAVO 235 

PONTO.  O Conselho discutiu  o ponto e propôs que o Presidente José de Arimatea de Matos 236 

formasse a Comissão de que trata este ponto. A proposta foi votada e aprovada por 237 

unanimidade. NONO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou 238 

o ponto em discussão e convidou o Chefe da Unidade de Auditoria Interna da UFERSA, André 239 

Luís Américo Moreira, para prestar esclarecimentos sobre o ponto. O ponto foi colocado em 240 

votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho 241 

José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por 242 

encerrada a reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, Secretária ad hoc dos Órgãos 243 

Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada (com/sem) emendas, na reunião 244 

do dia _____________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 245 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  246 
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ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, 1 

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

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

Reitor José de Arimatea de Matos, para deliberar sobre a pauta da sexta Reunião 4 

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

docentes Alexsandro Pereira Lima, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo 6 

Ribeiro, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Francisco Franciné Maia Júnior, João 7 

Liberalino Filho, José Domingues Fontenele, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, 8 

Moacir Franco de Oliveira, Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Rui 9 

Sales Junior, Elisabete Stradiotto Siqueira e Genevile Carife Bergamo; os representantes 10 

discentes Gabriela Oliveira de Souza, Igor Mendonça Viana e Silvio Roberto Fernandes 11 

Soares; o representante técnico-administrativo Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; o 12 

representante da comunidade Edilson Gonzaga de Souza Júnior. Conselheiros com faltas 13 

justificadas: representantes docentes Ana Tereza de Abreu Lima, Carmelindo Rodrigues da 14 

Silva, Nilza Dutra Alves e Elisabete Stradiotto Siqueira; representante técnico-administrativo 15 

Júlio César Rodrigues de Sousa; e o representante da comunidade Lemuel Rodrigues da Silva. 16 

PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre indicação de membros para compor 17 

a Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD. Segundo ponto: Apreciação e 18 

deliberação sobre designação pelo Reitor, ad referendum do CONSUNI, de Bancas 19 

Examinadoras do Concurso para Professor Efetivo, regido pelo Edital 62/2014, conforme 20 

Portarias UFERSA/GAB Nº 82, 83, 84, 85 e 86, de 23 de fevereiro de 2015. Terceiro ponto: 21 

Homologação do resultado final do Concurso Público para Professor Efetivo regido pelos 22 

Editais Nº 061/2014 (integralmente) e Nº 062/2014 (parcialmente), conforme Memorando 23 

Eletrônico Nº 31/2015-CPPS. Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre solicitações de 24 

afastamento de servidores docentes. Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre 25 

redistribuição de servidora Joana Karla de Assis Pinheiro, conforme Processo Nº 26 

23091.001370/2015-82. Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre a proposta do Plano de 27 

Cultura para a UFERSA, conforme Memorando Eletrônico Nº 19/2015 – PROEC. Participou 28 

como convidado do ponto, o Professor Jairo Rocha Ximenes Ponte. Tendo constatado quórum 29 

legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a 30 

leitura da pauta e a colocou em discussão. O Presidente fez a correção do número do Edital no 31 

segundo ponto, que deve ser o número sessenta e dois no lugar do número sessenta e um 32 

como constava no ponto de pauta da convocação da reunião. O Conselheiro Augusto Carlos 33 

Pavão propôs inclusão do processo de afastamento da docente Kátia Cilene da Silva no ponto 34 
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quatro. A proposta foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRO PONTO. Após abertas às 35 

discussões pelo Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos, deu início à deliberação 36 

sobre o ponto. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira propôs que cada conselheiro votasse 37 

secretamente em cédulas, em quatro nomes, para titular e suplente, além de um externo titular 38 

e um externo suplente. O Conselho concordou com a proposta. Após as votações, a Secretaria 39 

contabilizou os votos e o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos anunciou o 40 

resultado da votação. Foram eleitos os seguintes membros internos titulares: José Espínola 41 

Sobrinho, do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas – DCAT -, com quinze 42 

votos, Jailma Suerda Silva de Lima, do Departamento de Ciências Vegetais – DCV -, com 43 

quatorze votos, Marta Lígia Pereira, do Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais – 44 

DACS -, com onze votos e Roselene de Lucena Alcantara, do Departamento de Ciências 45 

Exatas, Tecnológicas e Humanas – DCETH -, com nove votos. Os candidatos não eleitos Jean 46 

Berg Alves da Silva, do Departamento de Ciências Animais – DCAN - e Leandro Carlos de 47 

Souza, do Departamento de Ciências Exatas e Naturais – DCEN - obtiveram oito e três votos 48 

respectivamente. Para os membros suplentes internos: Foram eleitos Paulo César Moura da 49 

Silva, do DCAT, com quatorze votos, Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio, do DCV, com doze 50 

votos e Marcilene Vieira da Nóbrega, do DCETH, com onze votos; Raquel Lima Salgado, do 51 

DCAN e Olga Nogueira de Sousa Moura, do DACS, empataram com dez votos. O Conselho 52 

optou pela eleição, da quarta suplente, a servidora Olga Nogueira de Sousa Moura, por ser 53 

mais antiga na UFERSA. O candidato Alcindo Gomes de Araújo Filho, do DCEN, não foi eleito 54 

e obteve três votos. Os membros externos, titular e suplente, respectivamente eleitos: Lucineire 55 

Lopes de Oliveira, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN-, com onze votos 56 

e Hideraldo Bezerra dos Santos, da UERN, com doze votos. A candidata Gardênia Silvana de 57 

Oliveira Rodrigues, da Faculdade Mater Christi, não foi eleita e obteve quatro votos para ser 58 

membro titular e um voto para ser membro suplente. SEGUNDO PONTO.  O Presidente do 59 

Conselho colocou em pauta. Não houve discussão neste ponto. O ponto foi colocado em 60 

votação e foi aprovado por unanimidade. TERCEIRO PONTO. O Presidente colocou em pauta 61 

o ponto, mas não houve discussão. Assim, o ponto foi colocado em votação e aprovado por 62 

unanimidade. QUARTO PONTO. Após abertas às discussões, o Presidente do Conselho José 63 

de Arimatea de Matos falou que o processo da Professora Kátia Cilene da Silva havia sido 64 

retirado de pauta anteriormente, a fim de que ela resolvesse algumas pendências com o 65 

Núcleo de Educação a Distância – NEaD - em relação ao material didático das disciplinas de 66 

sua responsabilidade. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão disse que havia recebido o 67 

Memorando número doze, de dois mil e quinze, do NEaD, informando que a docente citada 68 

havia resolvido todas as pendências em onze de fevereiro de dois mil e quinze. O Conselheiro 69 

Alan Martins de Oliveira falou que o processo da Professora Kátia Cilene da Silva citava que 70 

esta docente já estava afastada de suas atividades há alguns meses. Indagou se esse tempo 71 
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contaria no período de afastamento autorizado pelo CONSUNI. O Presidente do Conselho 72 

José de Arimatea de Matos propôs que o CONSUNI autorizasse o afastamento da Professora 73 

Kátia Cilene da Silva com início retroativo a data inicial solicitada no processo. Sem mais 74 

discussões, o ponto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. QUINTO 75 

PONTO.  Após discussões sem apresentação de propostas, o ponto foi votado e aprovado por 76 

unanimidade. SEXTO PONTO. O Conselheiro Felipe de Azevedo Ribeiro falou sobre Plano 77 

de Cultura para a UFERSA e solicitou que o Conselho aprovasse a participação do Professor 78 

Jairo Rocha Ximenes Ponte, Presidente da Comissão, como convidado. O Conselho chamou o 79 

Professor Jairo, que falou sobre o projeto, explicando de forma detalhada as propostas do 80 

Plano. O Conselheiro Rui Sales Junior pontuou alguns erros em relação aos valores 81 

constados nas planilhas e solicitou que fossem corrigidos. O Conselho pontuou que a comissão 82 

do Plano encaminhasse à Secretaria dos Órgãos Colegiados a versão final do Plano, com as 83 

alterações necessárias. Assim, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou 84 

o ponto em votação, que foi aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a discutir, o 85 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os 86 

Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, Secretária ad 87 

hoc dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada (com/sem) 88 

emendas, na reunião do dia _____________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, 89 

pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 90 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  91 
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2º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre solicitações de afastamento de servidores docentes e de 
servidora técnico-administrativa. 
 
Servidores docentes: 

 Almir Mariano de Sousa Júnior; 

 Edna Maria Mendes Aroucha; 

 Francisco César de Medeiros Filho (renovação de afastamento); 

 Francisco Silvestre Brilhante Bezerra (renovação de afastamento); e 

 Jackson de Brito Simões (renovação de afastamento); 
 
Servidora Técnico-administrativa: 

 Tarciara Magley da Fonseca Pereira. 
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3º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre cessão de terreno da UFERSA para construção de um novo 
Fórum Eleitoral em Mossoró – Rio Grande do Norte. 
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4º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre a redistribuição da servidora técnico-administrativa Maria Aparecida 
Vito da Silva para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

IFRN, conforme Processo 23091.002436/2015-51. 
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5º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre recurso hierárquico em decisão de Processo Administrativo 
Disciplinar – PAD, referente ao Processo Nº 23091.005227/2013-06. 
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6º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre Minutas de Decisões que estabelecem o número de vagas e 
o turno dos seguintes cursos: 

 Engenharia Civil – Câmpus Caraúbas; 

 Engenharia Civil – Câmpus Pau dos Ferros;  

 Engenharia de Computação – Câmpus Pau dos Ferros; 

 Engenharia Mecânica – Câmpus Mossoró; 

 Engenharia de Energia – Câmpus Mossoró; e 

 Engenharia Química – Câmpus Mossoró. 
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MINUTA DE DECISÃO CONSUNI Nº ______/2015, de ______ de _________ de 2015 

 

Define o número de vagas e o turno do curso aprovado pela 

decisão CONSUNI/UFERSA No. 157/2013. 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, no uso de suas atribuições legais, e com base na deliberação deste órgão colegiado em sua 

_____  Reunião Ordinária do ano 2015, realizada no dia ___ de _________ de 2015. 

 

 

CONSIDERANDO: 

A necessidade de formalizar junto à Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC o número de vagas 

e turno de oferecimento do Curso de Engenharia Civil no campus Caraúbas, criado pela decisão 

UFERSA/CONSUNI 157/2013, de 22 de outubro de 2013. 

DECIDE: 

Art. 1 °. Definir o seguinte quantitativo de vagas e o respectivo turno de oferecimento para o Curso de 

Engenharia Civil no campus Caraúbas: 

I – 60 vagas anuais; 

II – turno de oferecimento: diurno. 

 

Art. 2°. Esta Decisão entra em vigor a partir desta data e seus efeitos retroagem até a data de 22 de outubro de 

2013. 

 

 

Mossoró, ____ de ________ de 2015. 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 
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MINUTA DE DECISÃO CONSUNI Nº ______/2015, de ______ de _________ de 2015 

 

Define o número de vagas e o turno do curso aprovado pela 

decisão CONSUNI/UFERSA No. 186/2013. 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, no uso de suas atribuições legais, e com base na deliberação deste órgão colegiado em sua 

_____  Reunião Ordinária do ano 2015, realizada no dia ___ de _________ de 2015. 

 

 

CONSIDERANDO: 

A necessidade de formalizar junto à Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC o número de vagas 

e turno de oferecimento do Curso de Engenharia Civil no campus Pau dos Ferros, criado pela decisão 

UFERSA/CONSUNI No. 186/2013, de 19 de dezembro de 2013. 

DECIDE: 

Art. 1 °. Definir os seguintes quantitativos de vagas e o respectivo turno de oferecimento para o Curso de 

Engenharia Civil no campus Pau dos Ferros: 

I – 60 vagas anuais; 

II – turno de oferecimento: diurno. 

 

Art. 2°. Esta Decisão entra em vigor a partir desta data e seus efeitos retroagem até a data de 19 de dezembro 

de 2013. 

 

 

Mossoró, ____ de ________ de 2015. 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 

  



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CONUNI 

 

 

MINUTA DE DECISÃO CONSUNI Nº ______/2015, de ______ de _________ de 2015 

 

Define o número de vagas e o turno do curso aprovado pela 

decisão CONSUNI/UFERSA No. 187/2013. 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, no uso de suas atribuições legais, e com base na deliberação deste órgão colegiado em sua 

_____  Reunião Ordinária do ano 2015, realizada no dia ___ de _________ de 2015. 

 

 

CONSIDERANDO: 

A necessidade de formalizar junto à Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC o número de vagas 

e turno de oferecimento do Curso de Engenharia de Computação no campus Pau dos Ferros, criado pela 

decisão UFERSA/CONSUNI No. 187/2013, de 19 de dezembro de 2013. 

DECIDE: 

Art. 1 °. Definir os seguintes quantitativos de vagas e o respectivo turno de oferecimento para o Curso de 

Engenharia de Computação no campus Pau dos Ferros: 

I – 60 vagas anuais; 

II – turno de oferecimento: diurno. 

 

Art. 2°. Esta Decisão entra em vigor a partir desta data e seus efeitos retroagem até a data de 19 de dezembro 

de 2013. 

 

 

Mossoró, ____ de ________ de 2015. 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 
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MINUTA DE DECISÃO CONSUNI Nº ______/2015, de ______ de _________ de 2015 

 

Define o número de vagas e o turno do curso aprovado pela 

RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA nº 002/2007. 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, no uso de suas atribuições legais, e com base na deliberação deste órgão colegiado em sua 

_____ Reunião Ordinária do ano 2015, realizada no dia ___ de _________ de 2015. 

 

 

CONSIDERANDO: 

A necessidade de formalizar junto à Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC o número de vagas 

e turno de oferecimento do Curso de Engenharia Mecânica, no campus Mossoró, criado pela RESOLUÇÃO 

CONSUNI/UFERSA nº 002/2007, de 28 de março de 2007. 

DECIDE: 

Art. 1 °. Definir os seguintes quantitativos de vagas e o respectivo turno de oferecimento para o Curso de 

Engenharia Mecânica, no campus Mossoró. 

I – 60 vagas anuais; 

II – turno de oferecimento: diurno. 

 

Art. 2°. Esta Decisão entra em vigor a partir desta data e seus efeitos retroagem até a data de 28 de março de 

2007. 

 

 

Mossoró, ____ de ________ de 2015. 

 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 
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MINUTA DE DECISÃO CONSUNI Nº ______/2015, de ______ de _________ de 2015 

 

Define o número de vagas e o turno do curso aprovado pela 

RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA nº 003/2007. 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, no uso de suas atribuições legais, e com base na deliberação deste órgão colegiado em sua 

_____ Reunião Ordinária do ano 2015, realizada no dia ___ de _________ de 2015. 

 

 

CONSIDERANDO: 

A necessidade de formalizar junto à Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC o número de vagas 

e turno de oferecimento do Curso de Engenharia de Energia, no campus Mossoró, criado pela RESOLUÇÃO 

CONSUNI/UFERSA nº 003/2007, de 28 de março de 2007. 

DECIDE: 

Art. 1 °. Definir os seguintes quantitativos de vagas e o respectivo turno de oferecimento para o Curso de 

Engenharia de Energia, no campus Mossoró. 

I – 60 vagas anuais; 

II – turno de oferecimento: diurno. 

 

Art. 2°. Esta Decisão entra em vigor a partir desta data e seus efeitos retroagem até a data de 28 de março de 

2007. 

 

 

Mossoró, ____ de ________ de 2015. 
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MINUTA DE DECISÃO CONSUNI Nº ______/2015, de ______ de _________ de 2015 

 

Define o número de vagas e o turno do curso aprovado pela 

RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA nº 046/2007. 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, no uso de suas atribuições legais, e com base na deliberação deste órgão colegiado em sua 

_____ Reunião Ordinária do ano 2015, realizada no dia ___ de _________ de 2015. 

 

 

CONSIDERANDO: 

A necessidade de formalizar junto à Secretaria de Regulação do Ensino Superior do MEC o número de vagas 

e turno de oferecimento do Curso de Engenharia Química, no campus Mossoró, criado pela RESOLUÇÃO 

CONSUNI/UFERSA nº 046/2007, de 25 de outubro de 2007. 

DECIDE: 

Art. 1 °. Definir os seguintes quantitativos de vagas e o respectivo turno de oferecimento para o Curso de 

Engenharia Química, no campus Mossoró. 

I – 60 vagas anuais; 

II – turno de oferecimento: diurno. 

 

Art. 2°. Esta Decisão entra em vigor a partir desta data e seus efeitos retroagem até a data de 25 de outubro de 

2007. 

 

 

Mossoró, ____ de ________ de 2015. 
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7º PONTO 

 

Criação de comissões eleitorais para eleição de Coordenador e Vice-coordenador dos 
seguintes cursos de graduação: 

 Direito; 

 Agronomia; 

 Ecologia; 

 Engenharia Florestal; e  

 Engenharia Agrícola e Ambiental. 
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8º PONTO 

 

Outras ocorrências. 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


