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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quatorze, na Sala de 1 

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

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

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

quinze. 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 

Edcarlos Alves Leite, Francisco Franciné Maia Júnior, João Liberalino Filho, José 8 

Domingues Fontenele Neto, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco de 9 

Oliveira, Odacir Almeida Neves, Paulo César Moura da Silva, Rui Sales Júnior, Wirton 10 

Peixoto Costa e Genevile Carife Bergamo; os representantes discentes Gabriela Oliveira de 11 

Souza, Igor Mendonça Viana e Silvio Roberto Fernandes Soares; os representantes 12 

técnico-administrativos Francimar Honorato dos Santos, Júlio César Rodrigues de Sousa e 13 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; e os representantes da comunidade Edilson 14 

Gonzaga de Souza Júnior e Lemuel Rodrigues da Silva. Conselheiros com faltas 15 

justificadas: representantes docentes Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante e Nilza Dutra 16 

Alves. PAUTA: Primeiro ponto: Discussão e aprovação da Ata da Sexta Reunião 17 

Extraordinária de dois mil e quinze; Segundo ponto: Ratificação da aprovação da Emenda 18 

Regimental Número doze, de onze de fevereiro de dois mil e quinze; Terceiro ponto: 19 

Apreciação e deliberação sobre solicitação de renovação de afastamento do servidor docente 20 

Henrique Renno Zanata. Quarto ponto: Homologação do resultado da eleição dos 21 

representantes técnico-administrativos do Conselho Universitário; Quinto ponto: Homologação 22 

do resultado da eleição dos representantes docentes do Conselho Universitário. Sexto ponto: 23 

Discussão e apreciação do Relatório Anual de Gestão de dois mil e quatorze. Sétimo ponto: 24 

Apreciação e deliberação sobre recurso da candidata Luciana da Paula Naves sobre resultado 25 

preliminar da prova de títulos de Concurso Público para Professor Efetivo. Oitavo ponto: 26 

Apreciação e deliberação sobre Edital de Homologação de Resultado de Concurso para 27 

Professor Efetivo – Edital setenta e quatro, de dois mil e quatorze. Nono ponto: Apreciação e 28 

deliberação sobre Relatório e Minuta de Resolução da Comissão responsável pelo estudo da 29 

viabilidade de aplicação da jornada de trabalho de trinta horas. Décimo ponto: Apreciação e 30 

deliberação sobre Código de Ética da UFERSA. Décimo primeiro ponto: Outras ocorrências. 31 

Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 32 

declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e informou a inclusão, no primeiro ponto da 33 

pauta, da Ata da primeira Reunião Ordinária de dois mil e quinze, encaminhada previamente 34 
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aos Conselheiros. O Conselheiro Júlio César Rodrigues de Sousa propôs antecipar o ponto 35 

nove para o ponto três. A proposta foi aprovada por doze votos favoráveis, seis contrários e 36 

quatro abstenções. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques propôs incluir 37 

ponto de pauta, que tratava da criação de comissões para eleição de Coordenador e Vice-38 

Coordenador dos cursos de Ciências Contábeis – Câmpus Mossoró, Bacharelado em Sistema 39 

de Informação – Câmpus Angicos e Engenharia Civil – Câmpus Angicos. A proposta foi 40 

aprovada por vinte e um votos favoráveis e duas abstenções. A pauta, com alterações, seguiu 41 

a ordem descrita abaixo. PRIMEIRO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de 42 

Matos colocou a sexta Ata da Reunião Extraordinária de dois mil e quinze em discussão. O 43 

Conselheiro Alan Martins de Oliveira propôs suprimir, da Ata, a redação que apresentava a 44 

fala do Presidente do Conselho, pois, segundo o Conselheiro, a fala refletia uma opinião 45 

pessoal do Presidente do Conselho e não precisava constar em Ata, pois não acrescentava 46 

nenhuma informação pertinente ao entendimento da Ata. A proposta foi aprovada por nove 47 

votos favoráveis, dois contrários e quatorze abstenções. O Conselheiro Francisco Franciné 48 

Maia Júnior propôs retirar o que constava nas linhas cento e cinquenta e cinco a cento e 49 

sessenta e um. Propôs a transcrição, do assunto tratado nas linhas citadas, com as mesmas 50 

palavras utilizadas no áudio. O Presidente do Conselho colocou a Ata em votação, para, caso 51 

não fosse aprovada, as alterações sugeridas pelo Conselheiro Francisco Franciné Maia Júnior 52 

fossem feitas. A Ata foi aprovada por dezessete votos favoráveis, dois contrários e cinco 53 

abstenções. A Ata da primeira Reunião Ordinária de dois mil e quinze não gerou discussão e 54 

foi votada e aprovada por dezessete votos favoráveis e cinco abstenções. SEGUNDO PONTO. 55 

O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou o ponto em discussão. O 56 

Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques disse que o ponto tratava da 57 

ratificação de uma aprovação, ou seja, a Emenda já havia sido aprovada e o Conselho estaria 58 

apenas confirmando a aprovação, pois em outro momento, a formalidade da votação havia sido 59 

questionada. Disse que seria mais interessante, mesmo sendo uma ratificação, sem 60 

necessidade de quórum qualificado, que o Conselho tivesse votado com quórum qualificado, 61 

mas confirmou o seu entendimento de que o Conselho já havia aprovado a Emenda e que não 62 

seria necessário quórum qualificado para a sua ratificação. O ponto foi aprovado por dezessete 63 

votos favoráveis e oito abstenções. TERCEIRO PONTO. O Presidente do Conselho José de 64 

Arimatea de Matos colocou o ponto em discussão. O Conselheiro Francisco Franciné Maia 65 

Júnior sugeriu que alguém, que tivesse participado da Comissão, fizesse uma explanação 66 

geral do ponto. A participante da Comissão e ouvinte da Reunião, a servidora Maria Kaliane de 67 

Oliveira Morais, prestou esclarecimentos quanto ao conteúdo da Resolução de que trata o 68 

ponto. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira disse que seria pertinente que fosse feito um 69 

estudo de viabilidade das trinta horas na Instituição, bem como os impactos que essa mudança 70 

ocasionaria nos setores e na UFERSA. Sugeriu retirar um ponto de pauta e trazê-lo em 71 
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reuniões futuras.  O Conselheiro Francimar Honorato dos Santos propôs que o ponto não 72 

fosse votado naquele momento, retornasse à Comissão e que essa Comissão fosse ampliada 73 

para que seja apresentado um relatório e, assim, a Resolução voltaria em outro momento. A 74 

proposta foi aprovada por vinte e cinco votos favoráveis e uma abstenção. QUARTO PONTO. 75 

O ponto não gerou discussão e foi votado e aprovado por vinte e cinco votos favoráveis e uma 76 

abstenção. QUINTO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou 77 

o ponto em discussão. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima questionou o motivo da 78 

eleição dos técnicos-administrativos serem feitas em “chapas” e disse que achava injusta essa 79 

forma de eleição. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos disse que o 80 

processo eleitoral teve como base uma resolução do CONSUNI. O Conselheiro Thiago 81 

Henrique Gomes Duarte Marques disse que o Regimento da UFERSA não traz em sua 82 

redação assunto relacionado à forma de realização das eleições. O Conselheiro Francisco 83 

Franciné Maia Júnior disse que consultou o Regimento e que seu Artigo vinte e três diz que 84 

“A eleição para os representantes dos técnico-administrativos será através de votação 85 

uninominal nos candidatos previamente inscritos, sendo considerados eleitos os que obtiverem 86 

maior número de votos, obedecido o limite estabelecido para sua representação junto ao 87 

Conselho Universitário, Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão e Conselho de Curadores”. 88 

Disse que pesquisou e achou o seguinte significado para o termo “voto uninominal: “voto 89 

uninominal é aquele que o eleitor vota em um candidato isoladamente e não para uma lista”. 90 

Disse que o inciso sétimo, do Artigo dezoito diz que “os votados seguintes aos eleitos de 91 

acordo com a classificação da eleição serão considerados suplentes”. Sugeriu, por fim, com 92 

base nos conceitos apresentados, uma nova eleição para representantes técnico-93 

administrativos do CONSUNI. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos disse 94 

que, dessa forma, a eleição dos docentes também estaria incorreta, visto que foi apresentada 95 

uma lista de opções para votação. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima concordou com 96 

as observações do Conselheiro Francisco Franciné Maia Júnior e se declarou contra a 97 

homologação da eleição da maneira que foi realizada. O Conselheiro Júlio César Rodrigues 98 

de Sousa discordou da sugestão do Conselheiro Francisco Franciné Maia Júnior, pois 99 

considerou o processo legal e não enxergava motivo para a nulidade da eleição. O Conselheiro 100 

José Domingues Fontenele Neto disse que o Conselho estaria, em suas palavras, “rasgando 101 

o Regimento da UFERSA” e disse que não concordaria com a homologação das eleições, pois 102 

ela havia sido feita de forma equivocada. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira disse que 103 

o Conselho deveria corrigir o erro cometido e não homologar o resultado. Sugeriu que fosse 104 

feita uma decisão que desse um prazo, em horas, para que fosse realizada uma nova eleição. 105 

O Conselheiro Francimar Honorato dos Santos se declarou contra a não homologação do 106 

ponto. O Conselheiro Paulo César Moura da Silva sugeriu que os suplentes das chapas 107 

abrissem mão dos seus mandatos e os suplentes fossem representados pelos três titulares das 108 
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chapas, depois dos três eleitos, mais votados. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira disse 109 

que se o Conselho quisesse, de fato, ser legalista, todas as votações e decisões proferidas no 110 

mandato anterior deveriam ser anuladas. Disse que o processo foi democrático e lícito e que 111 

deveria ser homologado. O Conselheiro Rui Sales Júnior disse que seria contra a 112 

homologação e que deveria haver uma nova eleição para corrigir o erro. O Conselheiro Thiago 113 

Henrique Gomes Duarte Marques disse que teve como base o antigo Edital e a fé pública, 114 

mas que assessorou de forma equivocada as eleições dos técnicos-administrativos. Disse que, 115 

com base no que estava sendo contestado, ele havia sido eleito de forma ilegal, mas que 116 

democraticamente estaria legítimo para fazer parte do Conselho. A Conselheira Ludimilla 117 

Carvalho Serafim de Oliveira disse que se não fosse homologado o ponto, tudo que foi feito 118 

pelo Conselho deveria ser invalidado. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima concordou que 119 

fosse homologado o ponto da maneira que estava. O Conselheiro João Liberalino Filho 120 

questionou qual seria o dano para o CONSUNI e para a UFERSA com a homologação da 121 

eleição. Disse que o maior dano seria, de fato, não homologar o ponto, pois o CONSUNI ficaria 122 

sem representantes técnico-administrativos até ocorrer outra eleição. Concordou com as 123 

palavras da Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira. O Presidente do Conselho 124 

José de Arimatea de Matos colocou o ponto em votação, que foi aprovado por doze votos 125 

favoráveis, oito contrários e cinco abstenções. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima e os 126 

Conselheiros Francisco Franciné Maia Júnior e Rui Sales Júnior declararam seus votos 127 

contrários à homologação. O Conselheiro Rui Sales Júnior disse que o fato do Conselho já ter 128 

cometido o erro não justificava continuar errando e, por isso, votou contrário. Disse que sentia 129 

muito o fato desse ponto ter sido homologado pelo Conselho, mesmo esse Conselho sabendo 130 

que foi realizada uma eleição errada. Disse que o Conselho estaria perpetuando o erro. O 131 

Conselheiro José Domingues Fontenele Neto disse que o Conselho deveria ter corrigido o 132 

erro, pois as decisões com quórum qualificado do Conselho passariam a ter problemas de 133 

validade. Disse que qualquer pessoa poderia questionar o Conselho, pois em outras eleições 134 

não se tinha conhecimento do erro, mas no momento da homologação da última eleição, o 135 

Conselho sabia do erro e, ainda assim, homologou a eleição. A Conselheira Ana Tereza de 136 

Abreu Lima disse que o Conselho estava cometendo um erro ciente de que o estava 137 

cometendo. O Conselheiro Paulo César Moura da Silva disse que era favorável a 138 

homologação e pediu que seu voto fosse declarado. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes 139 

Duarte Marques disse que a expressão “uninominal” admitia algumas interpretações, como a 140 

seguinte, com base no conceito de negação: “uninominal é aquilo que não é por listas”. Dessa 141 

forma, disse que a eleição, por alguma interpretação, poderia não ter obedecido ao que diz no 142 

Regimento, mas os candidatos tinham se candidato da forma que constava no edital e eleitos 143 

de forma democrática, tendo como base a boa fé objetiva e o direito adquirido. Disse que, 144 

partindo do conceito de negação, na eleição para docente deveria ter sido votado um único 145 
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nome e não uma lista de nomes. Disse que a homologação não feria a legitimidade dos 146 

candidatos e, com base nisso, votou a favor do ponto. SEXTO PONTO. O Presidente do 147 

Conselho José de Arimatea de Matos colocou o ponto em discussão. O Conselheiro João 148 

Liberalino Filho disse que o consenso utilizado para eleição dos representantes docentes teve 149 

como base o que foi feito em eleições anteriores. Assim, disse que pela mesma razão que a 150 

eleição dos técnicos-administrativos foi questionada, a eleição dos docentes também não teria 151 

validade, pois votar em uma lista não seria uma forma uninominal. Falou que esperava que 152 

aqueles que foram contrários à homologação dos representantes técnico-administrativos 153 

também fossem contrários à homologação dos representantes docentes. A Conselheira Ana 154 

Tereza de Abreu Lima discordou da opinião do Conselheiro João Liberalino Filho, pois a 155 

opção dada aos técnicos-administrativos era uma chapa, com dois nomes, enquanto que a dos 156 

docentes era um único nome. O Conselheiro João Liberalino Filho disse qualquer cédula de 157 

votação que tivesse voto em mais de um nome deveria ser nula, visto que a votação era 158 

uninominal, ou seja, um único nome. Falou que os docentes teriam a obrigação de votar em um 159 

único nome, mas que foi dada a opção de votar em até dezenove nomes. O Conselheiro Paulo 160 

César Moura da Silva disse que, de acordo com o que consta no dicionário, descrito por 161 

Walter Costa Porto, publicado em dois mil, na página quatrocentos e setenta e um, “voto 162 

uninominal é aquele que o eleitor vota em um candidato, isoladamente, e não por uma lista”. O 163 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou o ponto em votação, que foi 164 

aprovado por dezesseis votos favoráveis, seis contrários e duas abstenções. SÉTIMO PONTO. 165 

O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou o ponto em discussão e 166 

convidou o Pró-Reitor de Planejamento, George Bezerra Ribeiro, para prestar esclarecimentos 167 

sobre o ponto. O ponto não gerou discussão e foi votado e aprovado por vinte e dois votos 168 

favoráveis e duas abstenções. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos sugeriu 169 

que a Reunião se encerrasse com o sétimo ponto, devido ao horário, e os pontos que ficaram 170 

pendentes seriam colocados em pauta em uma reunião extraordinária no dia vinte e quatro de 171 

abril. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima solicitou que o décimo primeiro ponto, que 172 

tratava de outras ocorrências fosse colocado em discussão. O Conselho concordou com as 173 

sugestões. DÉCIMO PRIMEIRO PONTO. Os Conselheiros agradeceram pelo mandato que 174 

realizaram no Conselho. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho José de 175 

Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a 176 

reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, Secretária ad hoc, lavrei a presente Ata, que após 177 

lida e aprovada com/sem emendas, na reunião do dia ____ de _______ de dois mil e quinze, 178 

segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta 179 

reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  180 
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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, 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 sétima Reunião Extraordinária de dois mil 4 

e quinze. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes Alexsandro Pereira 5 

Lima, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo Ribeiro, Francisco Franciné 6 

Maia Júnior, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele, Joselito Medeiros de 7 

Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, 8 

Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Junior, Elisabete 9 

Stradiotto Siqueira e Genevile Carife Bergamo; os representantes discentes Gabriela 10 

Oliveira de Souza, Igor Mendonça Viana e Silvio Roberto Fernandes Soares; o 11 

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 sessenta e dois, de dois 20 

mil e quatorze, conforme Portarias UFERSA/GAB número oitenta e dois, oitenta e três, oitenta 21 

e quatro, oitenta e cinco e oitenta e seis, de vinte e três de fevereiro e dois mil e quinze.. 22 

Terceiro ponto: Homologação do resultado final do Concurso Público para Professor Efetivo 23 

regido pelos Editais Número sessenta e um de dois mil e quatorze (integralmente) e Número 24 

sessenta e dois de dois mil e quatorze (parcialmente), conforme Memorando Eletrônico 25 

Número trinta e um de dois mil e quinze, da Comissão Permanente de Processo Seletivo –26 

CPPS. Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre solicitações de afastamento de 27 

servidores docentes. Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre redistribuição de servidora 28 

Joana Karla de Assis Pinheiro. Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre a proposta do 29 

Plano de Cultura para a UFERSA, conforme Memorando Eletrônico Número dezenove, de dois 30 

mil e quinze, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC. Participou como convidado do 31 

ponto, o Professor Jairo Rocha Ximenes Ponte. Tendo constatado quórum legal, o Presidente 32 

do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a 33 

colocou em discussão. O Presidente fez a correção do número do Edital no segundo ponto, 34 
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que deve ser o número sessenta e dois no lugar do número sessenta e um como constava no 35 

ponto de pauta da convocação da reunião. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão propôs 36 

inclusão do processo de afastamento da docente Kátia Cilene da Silva no ponto quatro. A 37 

proposta foi aprovada por unanimidade. PRIMEIRO PONTO. Após abertas às discussões pelo 38 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos, deu início à deliberação sobre o ponto. 39 

O Conselheiro Alan Martins de Oliveira propôs que cada conselheiro votasse secretamente 40 

em cédulas, em quatro nomes, para titular e suplente, além de um externo titular e um externo 41 

suplente. O Conselho concordou com a proposta. Após as votações, a Secretaria contabilizou 42 

os votos e o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos anunciou o resultado da 43 

votação. Foram eleitos os seguintes membros internos titulares: José Espínola Sobrinho, do 44 

Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas – DCAT -, com quinze votos, Jailma 45 

Suerda Silva de Lima, do Departamento de Ciências Vegetais – DCV -, com quatorze votos, 46 

Marta Lígia Pereira, do Departamento de Agrotecnologia e Ciências Sociais – DACS -, com 47 

onze votos e Roselene de Lucena Alcantara, do Departamento de Ciências Exatas, 48 

Tecnológicas e Humanas – DCETH -, com nove votos. Os candidatos não eleitos Jean Berg 49 

Alves da Silva, do Departamento de Ciências Animais – DCAN - e Leandro Carlos de Souza, 50 

do Departamento de Ciências Exatas e Naturais – DCEN - obtiveram oito e três votos 51 

respectivamente. Para os membros suplentes internos foram eleitos Paulo César Moura da 52 

Silva, do DCAT, com quatorze votos, Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio, do DCV, com doze 53 

votos e Marcilene Vieira da Nóbrega, do DCETH, com onze votos; Raquel Lima Salgado, do 54 

DCAN e Olga Nogueira de Sousa Moura, do DACS, empataram com dez votos. O Conselho 55 

optou pela eleição da quarta suplente a servidora Olga Nogueira de Sousa Moura, por ser 56 

servidora com maior tempo de exercício na UFERSA. O candidato Alcindo Gomes de Araújo 57 

Filho, do DCEN, não foi eleito e obteve três votos. Os membros externos, titular e suplente, 58 

respectivamente eleitos: Lucineire Lopes de Oliveira, da Universidade Estadual do Rio Grande 59 

do Norte – UERN-, com onze votos e Hideraldo Bezerra dos Santos, da UERN, com doze 60 

votos. A candidata Gardênia Silvana de Oliveira Rodrigues, da Faculdade Mater Christi, não foi 61 

eleita e obteve quatro votos para ser membro titular e um voto para ser membro suplente. 62 

SEGUNDO PONTO.  O Presidente do Conselho colocou em pauta. O ponto não gerou 63 

discussão e foi votado e aprovado por unanimidade. TERCEIRO PONTO. O Presidente 64 

colocou em pauta o ponto, mas não houve discussão. Assim, o ponto foi colocado em votação 65 

e aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO. Após abertas às discussões, o Presidente do 66 

Conselho José de Arimatea de Matos falou que o processo da Professora Kátia Cilene da 67 

Silva havia sido retirado de pauta anteriormente, a fim de que ela resolvesse algumas 68 

pendências com o Núcleo de Educação a Distância – NEaD - em relação ao material didático 69 

das disciplinas de sua responsabilidade. O Conselheiro Augusto Carlos Pavão disse que 70 

havia recebido o Memorando número doze, de dois mil e quinze, do NEaD, informando que a 71 
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docente citada havia resolvido todas as pendências em onze de fevereiro de dois mil e quinze. 72 

O Conselheiro Alan Martins de Oliveira falou que o processo da Professora Kátia Cilene da 73 

Silva citava que esta docente já estava afastada de suas atividades há alguns meses. Indagou 74 

se esse tempo contaria no período de afastamento autorizado pelo CONSUNI. O Presidente do 75 

Conselho José de Arimatea de Matos propôs que o CONSUNI autorizasse o afastamento da 76 

Professora Kátia Cilene da Silva com início retroativo a data inicial solicitada no processo. Sem 77 

mais discussões, o ponto foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. QUINTO 78 

PONTO.  Após discussões sem apresentação de propostas, o ponto foi votado e aprovado por 79 

unanimidade. SEXTO PONTO. O Conselheiro Felipe de Azevedo Ribeiro falou sobre Plano 80 

de Cultura para a UFERSA e solicitou que o Conselho aprovasse a participação do Professor 81 

Jairo Rocha Ximenes Ponte, Presidente da Comissão, como convidado. O Conselho chamou o 82 

Professor Jairo, que falou sobre o projeto, explicando de forma detalhada as propostas do 83 

Plano. O Conselheiro Rui Sales Junior pontuou alguns erros em relação aos valores 84 

constados nas planilhas e solicitou que fossem corrigidos. O Conselho pontuou que a comissão 85 

do Plano encaminhasse à Secretaria dos Órgãos Colegiados a versão final do Plano, com as 86 

alterações necessárias. Assim, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou 87 

o ponto em votação, que foi aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a discutir, o 88 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os 89 

Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, Secretária ad 90 

hoc dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada (com/sem) 91 

emendas, na reunião do dia _____________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, 92 

pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 93 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  94 
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ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril 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 oitava 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 

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

Ribeiro, Francisco Franciné Maia Júnior, João Liberalino Filho, José Domingues 8 

Fontenele Neto, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de 9 

Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, Nilza Dutra Alves, Odacir Almeida Neves, Paulo 10 

César Moura da Silva, Rui Sales Júnior e Wirton Peixoto Costa; os representantes 11 

discentes Gabriela Oliveira de Souza e Silvio Roberto Fernandes Soares; os 12 

representantes técnico-administrativos Francimar Honorato dos Santos, Júlio César 13 

Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; o representante da 14 

comunidade Lemuel Rodrigues da Silva. Conselheiros com faltas justificadas: representantes 15 

docentes Augusto Carlos Pavão, Francisco Edcarlos Alves e Elisabete Stradiotto Siqueira; 16 

representante discente Igor Mendonça Viana; e o representante da comunidade Edilson 17 

Gonzaga de Souza Júnior. PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre novo 18 

Estatuto da UFERSA. Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José de 19 

Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em 20 

discussão. Nenhum Conselheiro propôs alteração. A pauta foi aprovada por unanimidade. As 21 

justificativas de falta foram apresentadas e aprovadas por vinte e três votos favoráveis e uma 22 

abstenção. PRIMEIRO PONTO. Após abertas às discussões pelo Presidente do Conselho 23 

José de Arimatea de Matos, deu início à deliberação sobre o ponto. O Conselheiro Francisco 24 

Franciné Maia Júnior solicitou correção de parágrafo colocado equivocadamente no Artigo 25 

trinta e cinco. A correção foi realizada. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira havia 26 

colocado em destaque, em uma reunião passada, o parágrafo terceiro, do Artigo trinta e quatro 27 

C, mas retirou destaque. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima solicitou alterar a grafia 28 

para os assuntos que tratam dos Câmpus, utilizando a grafia “Câmpus Mossoró - Sede, 29 

Câmpus Angicos, Câmpus Caraúbas, Câmpus Pau dos Ferros e Câmpus Assu”. O Conselho 30 

concordou com a sugestão. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira sugeriu que as redações 31 

que tratam dos Centros fossem identificadas com siglas. O Conselho concordou com a 32 

sugestão. Pediu esclarecimento quanto ao curso de Engenharia Agrícola e Ambiental, para 33 

saber se ele se encaixaria na área das Ciências Agrárias ou Ciências Animais. O Conselheiro 34 
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João Liberalino Filho defendeu que, apesar do nome “Engenharia”, o curso de Engenharia 35 

Agrícola e Ambiental se aproxima da área de Ciências Agrárias. Falou que a discussão que a 36 

comissão teve no Departamento de Ciências Vegetais -DCV, com relação à divisão de Centros, 37 

foi a divisão de dois centros: Ciências Animais e Ciências Vegetais. O Conselheiro Felipe de 38 

Azevedo Ribeiro disse que seria pertinente estabelecer, através de resolução, as áreas dos 39 

cursos conforme as disciplinas da grade de cada curso. O Conselheiro Alexsandro Pereira 40 

Lima afirmou que a opinião do Conselho, em outro momento, havia sido a divisão dos Centros 41 

por grandes áreas e concordou com a opinião do Conselheiro Felipe de Azevedo Ribeiro. O 42 

Conselheiro Paulo César Moura da Silva disse que já que o Conselho já deliberou sobre esse 43 

assunto, não havia mais o que ser discutido nesse aspecto. Falou que pelo fato das áreas 44 

agrarias serem mais tradicionais na Instituição, isso implicaria em um Centro maior que poderia 45 

ser dividido futuramente em novos departamentos, mas tudo dentro do próprio Centro das 46 

Agrárias. Posicionou-se contrário à divisão de áreas nos Centros. A Conselheira Nilza Dutra 47 

Alves opinou que um estatuto deve tratar os assuntos da forma mais simples possível, tendo 48 

em vista que as mudanças ficariam difíceis de serem executadas. Falou que no Estatuto 49 

deveriam constar apenas os nomes dos Câmpus e que ficaria difícil determinar os Centros, 50 

pois eles poderiam sofrer alterações com maior frequência. Disse que os nomes dos Centros 51 

poderiam ser alterados à medida que a Instituição se desenvolvesse e que os nomes dos 52 

Câmpus não deveriam constar no Estatuto, mas sim no Regimento. O Conselheiro Alan 53 

Martins de Oliveira questionou se havia algum problema em chamar o Centro de Assu de 54 

centro Multidisciplinar de Assu. Propôs que, se não houvesse impedimento, o Centro de Assu 55 

se chamasse “Centro Multidisciplinar de Assu”. A Conselheira Nilza Dutra Alves propôs que na 56 

redação do Artigo trinta e cinco, conforme seu caput, constasse os nomes dos Câmpus e que 57 

os nomes dos Centros contassem apenas no Regimento. O Presidente do Conselho José de 58 

Arimatea de Matos colocou em votação os incisos do Artigo trinta e cinco, conforme a redação 59 

original. O inciso primeiro foi aprovado por quatorze votos favoráveis, quatro contrários e cinco 60 

abstenções.  O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira não concordou com a proposta feita 61 

pelo Conselheiro Alan Martins de Oliveira, pois o Câmpus de Assu foi criado para abranger 62 

cursos na área da saúde. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira retirou sua proposta de 63 

incluir a grafia “Centro Multidisciplinar de Assu”. Os incisos segundo, terceiro, quarto e quinto 64 

foram votados e aprovados por dezoito votos favoráveis, um contrário e quatro abstenções. O 65 

Conselheiro Francisco Franciné Maia Júnior disse que, como o Conselho optou nomear os 66 

Centros, que o parágrafo segundo, do Artigo trinta e cinco fosse suprimido.  A Conselheira 67 

Nilza Dutra Alves enfatizou sua proposta de retirar os nomes dos Centros do Estatuto. O 68 

Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques concordou com a Conselheira Nilza 69 

Dutra Alves, pois ao nomear os Centros, da maneira que a Comissão optou, não haveria 70 

possibilidade de haver futuramente um crescimento ou modificação. Disse que seria pertinente 71 
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denominar os nomes vislumbrando uma possibilidade de alteração quando houvesse 72 

necessidade. O Conselheiro João Liberalino Filho disse que a Comissão foi criada para criar 73 

Centros que já existem e não para nomear novos Centros. Disse que ficou decidido que as 74 

regras estabelecidas para criação de novos Centros seriam transferidas para o Regimento. O 75 

Conselheiro Alexsandro Pereira Lima propôs a seguinte redação para o parágrafo segundo, 76 

do Artigo trinta e cinco: “A criação, alteração e extinção de Centros terão parâmetros 77 

estabelecidos no Regimento”. A proposta foi aprovada por vinte e um votos favoráveis e duas 78 

abstenções. A Conselheira Nilza Dutra Alves retirou sua proposta. O Conselheiro Silvio 79 

Roberto Fernandes Soares questionou, na redação do parágrafo primeiro do Artigo trinta e 80 

seis A, a palavra “representações”, utilizada para os técnicos-administrativos e discentes. O 81 

Conselheiro Alan Martins de Oliveira disse que todos os docentes são membros das 82 

Assembleias e quanto aos discentes e técnico-administrativos, o termo “representações” está 83 

correto. O Conselheiro Francimar Honorato dos Santos sugeriu acrescentar o termo “técnico-84 

administrativo” no Artigo trinta e seis A. O Conselho concordou com a sugestão. O Conselheiro 85 

Moacir Franco de Oliveira propôs a seguinte redação para o Artigo trinta e seis A: “A 86 

Assembleia de Centro é a instância máxima consultiva, deliberativa e normativa sobre as 87 

políticas gerais e será composto pelos docentes lotados no Centro, por representações de 88 

técnicos-administrativos e de discentes” e seu Parágrafo único: “As atribuições da 89 

Assembleia de Centro serão definidas no Regimento”. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse 90 

que reunir a Assembleia, para deliberar sobre determinado assunto, não seria algo simples e 91 

pontuou que não concorda com a composição da Assembleia de Centro ser integrada por 92 

todos os docentes. Disse que deveria haver representações docentes, assim como é feito com 93 

técnicos-administrativos e discentes. Falou que seria ideal criar formas que diferenciasse a 94 

Assembleia de Centro do Conselho de Centro. Enfatizou sua preocupação com o número de 95 

docentes que compõem a Assembleia de Centro. Propôs que fosse definido, na redação do 96 

Artigo trinta e seis A, quais as funções e atribuições da Assembleia de Centro. A proposta feita 97 

pelo Conselheiro Moacir Franco de Oliveira foi votada e aprovada por dezessete votos 98 

favoráveis, dois contrários e quatro abstenções.  Com a aprovação, a proposta da Conselheira 99 

Nilza Dutra Alves não foi votada. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima propôs a seguinte 100 

redação para o caput do Artigo trinta e oito A: “O Departamento é a menor fração da estrutura 101 

universitária, para todos os efeitos de organização administrativa, didático-científica e de 102 

distribuição de pessoal e preferencialmente compreende disciplinas afins”. A proposta foi 103 

aprovada por treze votos favoráveis e quatro abstenções. O Conselho discutiu o Artigo trinta e 104 

oito B e decidiu suprimir sua redação e a de seus incisos. A Conselheira Nilza Dutra Alves 105 

propôs a seguinte redação para o Artigo trinta e oito B: “O Regimento estabelecerá os critérios 106 

para criação e funcionamento dos departamentos”. A proposta foi votada e aprovada por 107 

quinze votos favoráveis, dois contrários e cinco abstenções. A Reunião foi suspensa às onze 108 
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horas e trinta minutos e retornou no turno da tarde, às quatorze horas. Os Conselheiros José 109 

Domingues Fontenele Neto e Wirton Peixoto Costa propuseram inserir o Capítulo segundo 110 

A – Das Unidades Suplementares e a seguinte redação para o Artigo quarenta e seus 111 

parágrafos: “Unidades Suplementares são aquelas de caráter específico, vinculados à direção 112 

do Centro, que não tem lotação própria de pessoal docente do magistério superior e serve de 113 

suporte ao ensino, à pesquisa e a extensão”. Parágrafo primeiro: “As unidades Suplementares 114 

regulamentadas no regimento têm seu funcionamento disciplinado em resolucoes próprias, 115 

aprovados pelo CONSUNI”. Parágrafo segundo: “Os gestores das unidades suplementares 116 

vinculados aos centros serão designados pelo Diretor”. A proposta foi aprovada por nove votos 117 

favoráveis, três abstenções e seis contrários (que foram favoráveis a redação original do Artigo 118 

quarenta). Com a nova redação, o Conselheiro Francisco Franciné Maia Júnior propôs 119 

suprimir os Artigos quarenta e um, quarenta e dois e quarenta e três. A proposta foi aprovada 120 

por oito votos favoráveis e dez abstenções. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima propôs 121 

uma nova redação para o Artigo noventa e cinco A, com supressão do parágrafo segundo e 122 

inclusão de parágrafo único: “Os diretores dos centros, no Câmpus sede, serão nomeados pro 123 

tempore pelo Magnífico Reitor”. Parágrafo único: “Os Diretores pro tempore dos centros 124 

deverão organizar eleição para escolha de Diretor e Vice-diretor no prazo máximo de seis 125 

meses após a criação dos centros”. A proposta foi aprovada por vinte votos favoráveis e quatro 126 

abstenções. Propôs a seguinte redação para Artigo noventa e cinco B: “Os Diretores dos 127 

centros deverão, em um prazo máximo de noventa dias a partir da homologação deste 128 

Estatuto, encaminhar ao CONSUNI a relação dos departamentos acadêmicos vinculados a 129 

eles com a devida justificativa”. O Conselheiro Wirton Peixoto Costa propôs a supressão do 130 

parágrafo segundo, do Artigo noventa e cinco As propostas foram aprovadas por quatorze 131 

votos favoráveis e quatro abstenções. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho 132 

José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por 133 

encerrada a reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, Secretária ad hoc dos Órgãos 134 

Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada (com/sem) emendas, na reunião 135 

do dia _____________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 136 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  137 
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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às quinze 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 décima Reunião 4 

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

docentes Alan Martins de Oliveira, Ana Tereza de Abreu Lima, Augusto Carlos Pavão, 6 

Felipe de Azevedo Ribeiro, Francisco Edcarlos Alves Leite, Francisco Franciné Maia 7 

Júnior, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto, Moacir Franco de 8 

Oliveira, Odacir Almeida Neves, Paulo César Moura da Silva, Rui Sales Júnior, Elisabete 9 

Stradiotto Siqueira, Wirton Peixoto Costa e Genevile Carife Bérgamo; o representante 10 

discente Igor Mendonça Viana; os representantes técnico-administrativos Francimar 11 

Honorato dos Santos, Júlio César Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte 12 

Marques; o representante da comunidade Edilson Gonzaga de Souza Júnior. Conselheiros 13 

com faltas justificadas: representantes docentes Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, 14 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira e Nilza Dutra Alves; e o representante da comunidade 15 

Lemuel Rodrigues da Silva. PAUTA: Primeiro ponto: Discussão e aprovação da Ata da nona 16 

Reunião Extraordinária de dois mil e quinze.  Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre 17 

criação das comissões para eleição de Coordenadores e Vice-Coordenadores dos seguintes 18 

cursos: Ciências Contábeis - Câmpus Mossoró, Bacharelado em Sistemas de Informação – 19 

Câmpus Angicos e Engenharia Civil – Câmpus Angicos. Terceiro ponto: Apreciação e 20 

deliberação sobre recurso da candidata Luciana de Paula Naves sobre resultado preliminar da 21 

prova de títulos de Concurso Público para Professor Efetivo. Quarto ponto: Apreciaçao e 22 

deliberação sobre Edital de Homologação de Resultado de Concurso para Professor Efetivo - 23 

Edital setenta e quatro, de dois mil e quatorze. Tendo constatado quórum legal, o Presidente 24 

do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a 25 

colocou em discussão. Nenhum Conselheiro propôs alteração. A pauta foi aprovada por vinte e 26 

um votos favoráveis e uma abstenção. As justificativas de Conselheiros ausentes foram 27 

apresentadas, votadas e aprovadas por unanimidade. PRIMEIRO PONTO. Após abertas às 28 

discussões pelo Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos, deu início à deliberação 29 

sobre o ponto. O ponto não gerou discussão e foi votado e aprovado por unanimidade. 30 

SEGUNDO PONTO. O ponto não gerou discussão e foi votado e aprovado por unanimidade. 31 

TERCEIRO PONTO. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima prestou esclarecimentos 32 

sobre o ponto. Disse que uma das candidatas, após o resultado preliminar, entrou com recurso 33 

sobre o resultado da prova de títulos. Disse que um dos candidatos classificado contestou o 34 
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resultado da candidata Luciana de Paula Naves. Disse que a banca examinadora, após o 35 

pedido, avaliou os títulos da candidata citada e foi verificado que a banca havia cometido um 36 

equívoco na primeira avaliação, cedendo à candidata oitenta pontos de forma equivocada, pois 37 

os pontos dos títulos de Mestre e Doutora concedidos à candidata citada foram considerados 38 

pontos de títulos da área para a qual a candidata prestou concurso, mas, após a avaliação, a 39 

banca entendeu que os títulos não eram da área e nem de área afim. Disse que após a 40 

correção, a candidata que havia ficado em primeiro lugar, na classificação do concurso, ficou 41 

em segundo. Disse que após a mudança do resultado, a candidata Luciana de Paula Naves 42 

entrou com recurso contestando a alteração de classificação. O Conselheiro José Domingues 43 

Fontenele Neto disse que a candidata deveria ter recorrido ao Edital, pois assim o seu 44 

Doutorado poderia ter sido incluído nas áreas afins, mas que, da forma que estava no Edital, 45 

ela não preencheria os requisitos solicitados no Edital e, portanto, a correção da banca foi 46 

correta. O ponto foi colocado em votação, não foi aprovado e obteve dezenove votos contrários 47 

e duas abstenções. QUARTO PONTO. O ponto não gerou discussão e foi votado e aprovado 48 

por unanimidade. Nada mais havendo, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 49 

agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião.  E eu, Cibelle 50 

dos Santos Carlos, Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após 51 

lida e aprovada com/sem emendas, na reunião do _____ de dois mil e quinze, segue assinada 52 

pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 53 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  54 
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2º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre solicitação de renovação de afastamento da servidora docente Ítalla Medeiros 

Bezerra, conforme Processo Nº 023091.002204/2015-01. 
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3º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre a solicitação de alteração da data de afastamento do servidor docente Elton 

Lúcio de Araújo, conforme Processo Nº 023091.006733/2014-95. 
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4º PONTO 

 

Apreciação do relatório semestral das atividades da Ouvidoria da UFERSA, conforme Memorando Eletrônico Nº 

04/2015- OUVIDORIA. 

 
 

 

 

 

 

  





 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

OUVIDORIA 

 

RELATÓRIO 2º SEMESTRE 2014 

(1º de julho a 31 de dezembro de 2014) 

  

APRESENTAÇÃO 

As práticas de Gestão da Ouvidoria da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido são mostradas neste relatório com o objetivo de proporcionar ao 

Conselho Universitário, Comunidade Externa e Universitária uma visão mais 

ampla sobre as atividades desenvolvidas pela Ouvidoria durante o 2º semestre 

do ano de 2014. 

Preocupada com a qualidade e o aperfeiçoamento na prestação do serviço 

público, a UFERSA reativou a Ouvidoria como um elo de comunicação entre 

alunos, professores, servidores, comunidade externa e a Universidade. Nesse 

sentido a Ouvidoria da UFERSA foi instituída em 23 de dezembro de 2008, 

conforme Decisão/CONSUNI nº 092/2008, e reativada em 19 de dezembro de 

2012, com a finalidade de defender os direitos individuais e coletivos da 

comunidade universitária e externa.  

A Ouvidoria é um órgão de serviço de natureza mediadora e eficaz na 

busca de soluções de conflitos extrajudiciais, sem caráter administrativo, 

executivo, ou judicativo, que possibilita ao usuário a livre manifestação de sua 

opinião, através de denúncias, reclamações, solicitações, sugestões, críticas e 

elogios sobre a prestação dos serviços públicos, visando garantir os direitos dos 

usuários, concretizando, assim, além do princípio da eficiência, os princípios da 

ética e das transparências nas relações.  

Atualmente, as demandas são enviadas para a Ouvidoria por meio 

eletrônico: através do sistema SIGAA, pela página da Ouvidoria (http:// 

http://ouvidoria.ufersa.edu.br/), e pelo e-mail ouvidoria@ufersa.edu.br; pelo 

telefone (84) 3317-8232, ou pessoalmente através de contato com o Ouvidor. A 

Ouvidoria está instalada no Hall do Registro Escolar, no 1º Andar do Prédio da 

Reitoria, funcionando das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. 



Compete à Ouvidoria receber, encaminhar e acompanhar junto às 

unidades da UFERSA todas as demandas propostas, garantindo o sigilo quando 

necessário. O usuário terá a garantia de que a Ouvidoria encaminhará sua 

manifestação ao setor interessado e este terá um prazo para respondê-la. De 

posse das respostas, a Ouvidoria cientifica ao usuário através de e-mail, 

telefone ou pessoalmente, valendo ressaltar que nem todas as respostas trarão 

a solução para o problema, podendo, então o usuário tomar as providências 

que julgar necessárias junto a outros órgãos. 

 

Os dados relativos aos atendimentos empreendidos pela Unidade de 

Ouvidoria da UFERSA, no segundo semestre de 2014 estão relacionados a 

seguir, de acordo com as tabelas e gráficos apresentados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTATÍSTICAS DOS CHAMADOS RECEBIDOS 

Os dados apresentados neste relatório têm como referência o período de 01 de 

julho a 31 de dezembro de 2014, com análise e tratamento de 182 chamados. 

 

 

1 - Categoria dos Chamados 
A distribuição dos chamados, de acordo com sua classificação, no período 

especificado foi: 

TIPO DE CHAMADO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Denúncia 49 27% 

Reclamação 50 27% 

Crítica 12 7% 

Dúvida 0 0% 

Informação 67 37% 

Sugestão 2 1% 

Elogio 2 1% 
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2 – Origem dos Chamados 
A Ouvidoria da UFERSA, registrou os chamados do período de acordo com o 

canal utilizado: Sistema Online da Ouvidoria via SIGAA, Email, Chamado 

realizado presencialmente e, Processo via Protocolo: 

 

ORIGEM DO CHAMADO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Sistema Ouvidoria (SIGAA) 135 74% 

Email 42 23% 

Presencial 2 1% 

Processo - Protocolado 0 0% 

Telefone 2 1% 

Outros 1 1% 

 

 

 
  

 

3 – Situação dos Chamados 
Os chamados analisados no período, estão classificados, de acordo com o 

desenvolvimento de sua conclusão em: 

STATUS DOS CHAMADOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

Finalizados  

(Chamados conclusos) 179 98% 

74%

23%

1%
1% 1%

Sistema Ouvidoria

Email

Presencial

Telefone

Processo - Protocolado

Outros



Pendentes  

(Chamados sem tratamento iniciado ou não 

encaminhados) 0 0% 

Esperando Esclarecimento  

(Chamados encaminhados ao autor para 

esclarecimentos) 1 1% 

Encaminhado à Unidade  

(Chamados encaminhados para tratamento 

por parte de Setores da UFERSA) 2 1% 

  

 
 
 

 

 

 

 

4 – Atendimento dos Chamados no Prazo 
A condição dos chamados com relação ao atendimento aos prazos estipulados 

para seus tratamentos foram classificados de acordo com o que segue: 

CHAMADOS ATENDIDOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

Atendidos dentro do prazo 87 48% 

Atendidos fora do prazo 95 52% 
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5 – Usuários no Período 
Dentre os vários atores institucionais, e no que diz respeito ao atendimento de 

chamados empreendidos na Ouvidoria no período, pode-se classificá-los através 

dos dados abaixo: 

USUÁRIOS QUANTIDADE PERCENTUAL 

Discentes 123 67% 

Docentes 12 7% 

Tec. Administrativos 5 3% 

Comunidade Externa 42 23% 
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6 – Evolução dos Chamados 

Os chamados da Ouvidoria evoluem periodicamente de acordo com os dados 

abaixo: 

 

 

 

 

 

7 – Tempo Médio de Atendimento 
O tempo médio de atendimento da Ouvidoria é analisado de acordo com o total 

de dias para realizar todos os chamados relativos a quantidade de atendimento: 

Tempo Médio de Atendimento dos Chamados da Ouvidoria 

 Julho/2014 Agosto/2014 Setembro/2014 

Qtde de Chamados 41 chamados 40 chamados 30 chamados 

Tempo Total de Atend. 373 dias 316 dias 366 dias 

Tempo Médio de Atend. 9,1 dia/chamado 10,6 dias/chamado 12,2 dias/chamado 

 Outubro/2014 Novembro/2014 Dezembro/2014 

Qtde de Chamados 19 chamados 29 chamados 23 chamados 

Tempo Total de Atend. 265 dias 391 dias 284 dias 

Tempo Médio de Atend. 13,9 dias/chamado 13,5 dias/chamado 12,3 dias/chamado 
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8 – Tratamento dos Chamados Recebidos 
Os chamados recebidos pela Ouvidoria foram analisados de acordo com o 

seguinte tratamento/encaminhamento. 

SETORES QUANTIDADE PERCENTUAL 

Acordo comum – Ouvidoria 
(Procedimentos analisados, tratados e 

finalizados no âmbito da Ouvidoria) 

59 32% 

Acordo comum – Reitoria 
(Procedimentos analisados e tratados com 

participação da Reitoria da UFERSA) 

5 3% 

Acordo comum – Outros 
(Procedimentos analisados e tratados com 

participação de outros setores da UFERSA) 

118 65% 

Processo Encam. Reitoria 
(Procedimento não consensualizado e 

enviado para encaminhamento por parte 

da Reitoria da UFERSA) 

0 0% 

Processo Adm. Disciplinar 
(Procedimento não consensualizado e 

enviado para encaminhamento por parte 

da Reitoria da UFERSA resultando em 

abertura de PAD) 

0 0% 
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9 – Demanda de Categoria de Chamados por 

Campus 
Levando em consideração as categorias de chamados recebidos no período, os 

campi da UFERSA foram demandados de acordo com os gráficos a seguir: 

 

GRÁFICO 1 – Chamados por Campus 
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GRÁFICO 2 – Tipo de Chamado x Campus 

 
 

 

 

10 – Elogios recebidos no período 
Dos chamados encaminhados a ouvidoria no período, recebemos os seguintes 

elogios: 

CHAMADO DESCRIÇÃO 

200/2014 

Número/Ano:  200/2014 
Origem da Manifestação:  Módulo Ouvidoria 
Categoria do Assunto:  Discente (Mossoró) 
Assunto:  Professor 
Tipo da Manifestação:  Elogio 
Título:  Professora Michelly Fernandes de Macedo 
Manifestação Sigilosa:  Sim 
 

Texto:  Gostaria de agradecer a professora Michelly pelo seu ótimo 

desempenho nas duas disciplinas que participa devido o seu grande respeito 

pelos alunos, pontualidade, esforço e incrível didática. Parabéns! 
Atenciosamente. 

201/2014 

Origem da Manifestação:  Módulo Ouvidoria 
Categoria do Assunto:  Discente (Mossoró) 
Assunto:  Professor 
Tipo da Manifestação:  Elogio 
Título:  Professor Marlon Feijó 
Manifestação Sigilosa:  Sim 
 

Texto:  Gostaria de agradecer ao professor Marlon pelo seu 
comprometimento com suas disciplinas, seu respeito pelos alunos (coisa 

rara), pontualidade e dedicação (não falta aulas). Parabéns! 
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Mossoró, 26 de março de 2015. 

 
 
 
 
 

Adm. Antonio Wilton de Morais Junior 
Ouvidor - UFERSA 

 



 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA  

Conselho Universitário – CONSUNI 
3ª Reunião Ordinária de 2015 

 

 

5º PONTO 

 

1. Criação de Comissão para realizar a eleição para Coordenador e Vice-Coordenador dos seguintes cursos: 
 

 Engenharia Mecânica - Câmpus Mossoró, conforme Memorando Eletrônico Nº 150/2015 – PROGRAD; 

 Letras Libras – Câmpus Caraúbas, conforme Memorando Eletrônico Nº 89/2015 – CARAÚBAS. 

 
 

 

 

 

 

  





14/05/2015 Email de UFERSA  nomes para comissão eng mecanica mossoro

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=52e3a356b1&view=pt&search=inbox&msg=14d52816e3a3de50&siml=14d52816e3a3de50 1/1

Secretaria dos Órgãos Colegiados <soc@ufersa.edu.br>

nomes para comissão eng mecanica mossoro

Proreitor PROGRAD <proreitor.prograd@ufersa.edu.br> 14 de maio de 2015 09:58
Para: Secretaria dos Órgãos Colegiados <soc@ufersa.edu.br>

Olá Cibelle,

Segue memorando DCAT

Att,

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 63/2015  DCAT (11.01.10) 
(Identificador: 201533099) 

Nº do Protocolo: 23091.004443/201598
MossoróRN, 14 de Maio de 2015.

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

Título: RE.: Solicitação de inclusão de ponto de pauta  CONSUNI

Prezado PróReitor,
 
Em resposta ao memorando eletrônico nº 150/2015, informamos que foram indicados, em reunião ordinária do departamento realizada
ontem, dia 13 de maio de 2015, os nomes dos seguintes membros para a composição da Comissão Eleitoral para escolha do
Coordenador e do ViceCoordenador do Curso de Engenharia Mecânica, campus Mossoró.
 
 Profa. Miriam Karla Rocha (presidente);
 Prof. Ednardo Pereira da Rocha (membro titular);
 Prof. Isaac Barros Tavares da Silva (membro suplente);
 Representante discente Sâmia Senna Diógenes.
 
Atenciosamente, 

Prof. Augusto Carlos Pavão
PróReitor de Graduação
Universidade Federal Rural do SemiÁrido  UFERSA
Tel. (84) 3317.1711 / 1259
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Conselho Universitário – CONSUNI 
3ª Reunião Ordinária de 2015 

 

 

6º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – exercício 2014, 

conforme Memorando Eletrônico Nº41/2015 – AUDINT. 
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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA 
   RAINT - Exercício 2014

Em atendimento à determinação contida no Capitulo X item 13, letra “j” da Instrução Normativa SFC/MF nº. 01/2001, 
artigos 10 e 11 da Instrução Normativa - CGU/PR nº. 07/2006 e art. 3º da Instrução Normativa - SFCI/CGU/PR nº. 01, 
de 3 de janeiro de 2007, apresentamos Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), que trata dos trabalhos 
realizados no período de 15.01.2014 a 12.01.2015, previsto no PAINT/2014, sob a responsabilidade da Unidade de 
Auditoria Interna. Referidos trabalhos foram realizados na Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA. 

1 - DADOS DA ENTIDADE 
NOME: Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 
UG: 153033     UF: RN  
Gestão: 15252 
Endereço: Av. Francisco Mota, 572, Bairro Costa e Silva, Mossoró-RN | CEP: 59.625-900. 
Telefone: 0xx 84 3317-8226   FAX: 84 3317-8228 
e-mail: reitor@ufersa.edu.br CEP.: 59.625-900 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO  
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

4 

Unidade de Auditoria Interna -  Av. Francisco Mota, 572,Bairro Costa e Silva, Mossoró-RN | CEP: 59.625-900  (84) 3317 – 8230, Fax (84) 3317 – 8228 – E-mail:  audint@ufersa.edu.br, 

2 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS PELA UFERSA. 

Nºdos 
relatórios 

e/ou Notas 
Técnicas 

Áreas, 
unidades e 
setores 
auditados 

Escopos examinados Cronograma executado RH e materiais 
empregados 

Nota ��cnica 
no 01�2014 

Reserva 
��cnica 

Procedimento de indica��o �ara a 
fun��o de C�efe de Unidade de 
Auditoria Interna.  22�01�2014 a 13�02�2014. 

01 servidor – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

Nota ��cnica 
no 02�2014 

Reserva 
��cnica 

Utili�a��o do s�mbolo das Armas 
Nacionais nos �a��is de ex�ediente, 
convites e �ublica��es oficiais da 
UFERSA. 

14�02�2014 a 18�02�2014. 
02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

Nota ��cnica 
no 03�2014 

Reserva 
��cnica 

An�lise de minuta de Resolu��o acerca 
da re�ulamenta��o do ���E�. 

13�03�2014 a 16�04�2014. 
01 servidor – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

RA 
n�04�2014 

A��o n� 09 
�rea: 04         
Sub�rea: 02 
Assunto: 01 

An�lise acerca da concess�o de 
�ratifica��o �or Encar�o de Curso e 
Concurso.  02�05�2014 a 14�08�2014. 

02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

RA 
n�05�2014 

A��o n� 09 
�rea: 04         
Sub�rea: 01 
Assunto: 01 

�erifica��o do cum�rimento da 
le�isla��o afeta a admiss�o de 
servidores atrav�s da an�lise 136 (cento 
e trinta e seis) �rocessos de admiss�o. 

26�06�2014 a 07�08� 2014. 
02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 
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RA 
n�06�2014 

A��o n� 09 
�rea:04 
Sub�rea: 02 
Assunto: 01 

�erifica��o acerca do cum�rimento do 
re�ime de trabal�o de �edica��o 
Exclusiva, 284 (du�entos e oitenta e 
�uatro) servidores docentes analisados. 

21�02�2014 a 26�08�2014. 
02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

RA 
n�07�2014 

A��o n� 08 
�rea:03 
Sub�rea: 01 
Assunto: 01 

An�lise da �est�o dos Bens Móveis da 
UFERSA, 59 (cin�uenta e nove) bens 
selecionados �or amostra. 

25�04�2014 a 29�09�2014. 
02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

RA 
n�08�2014 A��o n� 12 

�rea: 06        
Sub�rea 01 
Assunto: 01 

�erifica��o da inte�ridade e 
fidedi�nidade dos valores dos 
com�onentes dos indicadores de 
desem�en�o da UFERSA (exerc�cio 
2013), 09 (nove) indicadores 
analisados. 

27�08�2014 a 15�10�2014. 

02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

Nota ��cnica 
no 04�2014 

Reserva 
��cnica 

Em�en�o com valor discre�ante. 
Atendimento a solicita��o da Secretaria 
Federal de Controle Interno, 
encamin�ada via Assessoria Es�ecial 
de Controle Interno do Minist�rio da 
Educa��o. �ivis�o de Contabilidade e 
Finan�as. Recomenda��o. 

13�08�2014 a 21�10�2014. 
02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 
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RA 
n�09�2013 

A��o n� 03 
�rea:01 
Sub�rea: 01 
Assunto: 01 e 
02 

Atua��o dos �r��os Cole�iados em 
2014 com verifica��o do cum�rimento 
dos atos ex�edidos �elo Consel�o 
Universit�rio (C�NSUNI) e Consel�o 
de Curadores (CC), an�lise 03 (tr�s) 
atos do C�NSUNI. 

30�07�2014 a 18�11�2014. 

02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

RA 
n�10�2014 

A��o n� 09 
�rea:05 
Sub�rea: 03 
Assunto: 02 

Acom�an�amento dos atos e fatos 
inerentes � concess�o de A�osentadoria 
e Pens�o durante o exerc�cio de 2014. 
Com verifica��o de 100� dos atos de 
concess�o im�lementados at� in�cio dos 
trabal�os de auditoria. 

28�08�2014 a 10�12�2014. 
02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

RA 
n�01�2015 

A��o n� 10 
�rea:04 
Sub�rea: 04 
Assunto: 01  

An�lise acerca dos �rocessos �ue 
versam sobre Sindic�ncias e Processos 
Administrativos �isci�linares, em 
rela��o a sua com�osi��o, 
conformidade e resultado��re�u��o ao 
er�rio no ano de 2014. Com verifica��o 
de 50� dos �rocessos formulados de 
�aneiro a setembro de 2014. 

01�10�2014 a 09�01�2015. 
02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 
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RA 
n�02�2015 

A��o n� 07 
�rea:02 
Sub�rea: 01 
Assunto: 01 

Avalia��o ob�etiva sobre a �est�o de 
Su�rimentos de Bens e Servi�os no �ue 
tan�e a utili�a��o do Cart�o de 
Pa�amento do �overno Federal- CP�F 
no �mbito da UFERSA. Com 
verifica��o dos �rocessos de concess�o 
e de �resta��o de contas instaurados de 
�aneiro a �ul�o de 2014. 

04�08�2014 a 12�01�2015. 
02 servidores – material de 
expediente e equipamento 
de informática. 

3 – REGISTRO QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO OU CUMPRIMENTO, PELA UFERSA, AO LONGO DO 
EXERCÍCIO, DE RECOMENDAÇÕES OU DETERMINAÇÕES EFETUADAS PELO TCU (SECEX) / CGU-REGIONAL/ 
AUDITORIA INTERNA E PELO CONSELHO DE CURADORES. 

3.1 – AS RECOMENDAÇÕES ORIUNDAS DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE  
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3.1.1 - PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE (NOTA TÉCNICA Nº: 40033/CGU-R/RN/CGU-PR) 

CONSTATAÇ�O RECOMENDAÇ�O MANIFESTAÇ�O DO �ESTOR 
PROVID�NCIAS IMPLEMENTADAS SITUAÇ�O DA 

RECOMENDAÇ�O 

Constata��o n� 002   
�S: 241155  
Nota ��cnica n�: 40033 

3.1.1.1 - Aus�ncia de 
Publica��o do Aviso da 
�omada de Pre�os em 
�ornal de �rande Circula��o 
no Estado e tamb�m em 
�ornal de Circula��o no 
Munic��io onde se reali�aria 
a obra. 

Recomenda��o 001 – Efetuar 
�ublica��o das �omadas de 
Pre�o e Concorr�ncias �ue 
vierem a ser reali�ada �ela 
UFERSA em �ornal di�rio de 
�rande circula��o no Estado e 
�ornal de circula��o no 
Munic��io, consoante 
�reconi�ado no art. 21, inciso 
III, da �ei 8.666�93.  

� �estor informa �ue desde a constata��o da Controladoria �eral da 
Uni�o – C�U-RN, a Comiss�o Permanente de �icita��o – CP�, �assou 
a observar e cum�rir a obri�atoriedade de �ublica��o �revista �ara 
cada modalidade de licita��o, fato �ue �ode ser constado nos �rocessos 
ocorridos a �artir de 2010. As �ublica��es s�o feitas no �ornal �ribuna 
do Norte, �ue t�m �rande circula��o no Estado e, tamb�m, circula na 
cidade de Mossoró e demais munic��ios onde a Universidade reali�a 
obras. Ressalta, �ue �ublicar em um outro �ornal acarretaria um custo 
adicional de 100� no atual contrato da Em�resa Brasileira de 
Cominuca��o. – EBC, al�m de n�o re�resentar uma mel�oria na 
rela��o custo�beneficio, uma ve� �ue dois �ornais circulariam com a 
mesma informa��o em uma mesma �rea com abran��ncia local 

A�EN�I�A 
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C�NS�A�A��� N� 054 
�S: 201203319  
 Nota ��cnica n�: 40033 

1.1.3.1 - A Universidade 
Federal Rural do Semi-
�rido (UFERSA) cum�re, 
de forma �arcial, os crit�rios 
de sustentabilidade 
ambiental na a�uisi��o de 
bens e contrata��o de 
servi�os, bem como na 
se�ara��o dos res�duos 
recicl�veis descartados.

Recomenda��o 002 

2) Ca�acitar, em com�ras 
ambientalmente sustent�veis, 
as e�ui�es envolvidas na 
es�ecifica��o�descri��o dos 
bens e servi�os.

Entre os dias 24 e 25�10�2013 a Universidade �romoveu o curso 
denominado: Contrata��es P�blicas Sustent�veis em coo�era��o 
t�cnica com a Escola Su�erior de Administra��o Fa�end�ria - ESAF, 
tendo sido ca�acitados 25 servidores t�cnico-administrativos. Anexo 
se�ue documenta��o relativa ao �ro�rama do curso, declara��o da 
�ivis�o de �esenvolvimento de Pessoal contendo o n�mero de 
servidores �ue �artici�aram e conclu�ram o curso. 

A�EN�I�A 
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C�NS�A�A���  N�  007 
�S: 201203319  
Nota ��cnica n�: 40033 

4.2.1.1 - Pa�amentos de 
�ens�o em desacordo com o 
arti�o 2� da �ei n� 10.887, 
de 18�06�2004. 

Recomenda��o 002 - 
Recomenda-se adotar as 
se�uintes �rovid�ncias:  

1) Absten�a-se de conceder 
�ens�o em desacordo com o 
arti�o 2� da �ei n� 
10.887�2004, como tamb�m 
de manter o �a�amento de 
�ens�o cu�os valores n�o 
encontrem res�aldo le�al no 
referido arti�o� 

Para esta constata��o foi encamin�ada res�osta�manifesta��o da 
Administra��o �or meio do �f�cio n� 309�2013 UFERSA�PR��EPE, 
de 05 de novembro de 2013.  

REIN�ERA��� 
PE�A N�� 
IMP�EMEN�A��� 
P�ENA �A 
REC�MEN�A���. 

Pra�o �ara 
atendimento: 
30�09�2014. 

2) Proceda a cobran�a e 
recol�imento dos valores 
�a�os indevidamente a 
�ens�es concedidas a �artir de 
�ul�o de 2004� e 

A Administra��o esclarece �ue adotou �rovid�ncias �ara cobrar e 
recol�er os valores �a�os indevidamente a �ens�es concedidas, 
conforme recomenda��o. Contudo, fa�-se necess�rio esclarecer �ue 
esta Universidade tem de cum�rir os �ra�os estabelecidos na 
�rienta��o Normativa n� 04, de 21 de fevereiro de 2013, sem�re 
�reservando o direito ao contraditório e � am�la defesa, de modo �ue a 
dificuldade em �roceder com a notifica��o tem retardado o andamento 
�rocessual.  Assim, face aos diferentes est��ios em �ue se encontram 
os �rocessos administrativos �ara com�leta im�lementa��o da 
recomenda��o, se�ue rela��o do andamento �rocessual. 

REIN�ERA��� 
PE�A N�� 
IMP�EMEN�A��� 
P�ENA �A 
REC�MEN�A���. 

Pra�o �ara 
atendimento: 
30�09�2014. 
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C�NS�A�A��� N�  007 
�S: 201203319  
Nota ��cnica n�: 40033 

4.2.1.1 - Pa�amentos de 
�ens�o em desacordo com o 
arti�o 2� da �ei n� 10.887, 
de 18�06�2004. 

3) A�ure res�onsabilidades 
�elo �a�amento de �ens�o em 
desacordo com a �ei 
10.887�2004. 

� of�cio n� 309�2013 UFERSA�PR��EPE, de 05 de novembro de 
2013, �� fa� refer�ncia ao item 3 da recomenda��o e encamin�a có�ia 
do �rocesso aberto �ara a�urar  res�onsabilidades. Para mel�or 
esclarecimento, a Unidade informa �ue o �rocesso aberto �ara a�urar 
res�onsabilidades n�o resultou em im�uta��o de cul�a a �ual�uer 
servidor. Anexo se�ue có�ia do �rocesso ob�eto de a�ura��o de 
res�onsabilidades. 

REIN�ERA��� 
PE�A N�� 
IMP�EMEN�A��� 
P�ENA �A 
REC�MEN�A���. 

Pra�o �ara 
atendimento: 
30�09�2014. 
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C�NS�A�A��� N� 036  
�S: 201203319 
Nota ��cnica n�: 40033 

2.1.1.3 - A UFERSA n�o 
re�ulari�ou�atuali�ou o 
Invent�rio de Bens Móveis 
do exerc�cio de 2011. 

Recomenda��o 003 – Adotar 
controles �atrimoniais 
ade�uados �ue �ermitam a 
emiss�o tem�estiva do 
invent�rio de bens móveis da 
unidade, �ue reflita a situa��o 
cont�bil e locali�a��o f�sica 
dos bens, conforme �ermos de 
Res�onsabilidade atuali�ados. 

 A Universidade conclui todas as �end�ncias �ue tin�a em rela��o ao 
seu controle �atrimonial de bens moveis, tendo emitido �ara o 
exerc�cio 2013 um invent�rio �ue retrata inte�ralmente a situa��o dos 
bens sob sua res�onsabilidade.   
      �s termos de res�onsabilidades foram emitidos e foram 
encamin�ados �ara assinatura dos res�ons�veis �elas unidades 
acad�micas e administrativas, tendo sido assinados em sua totalidade e 
desde ent�o a Administra��o tem tido o cuidado de n�o �ermitir a 
movimenta��o de bens sem �ue os termos de res�onsabilidade se�am 
�reviamente assinados.  
       A Universidade adotou um Sistema Inte�rado de Patrim�nio, 
Administra��o e Contratos, �ue �ermite a emiss�o tem�estiva do 
invent�rio de bens móveis, �ue reflete a situa��o cont�bil e locali�a��o 
f�sica dos bens, conforme �ermos de Res�onsabilidade. Estas 
informa��es �odem obtidas tanto de uma unidade administrativa, como 
da Universidade como um todo, a �ual�uer momento, ao lon�o um de 
exerc�cio. Este controle tem sido mantido de forma �ue �ual�uer 
movimenta��o de bem móvel �ue acontece atualmente na Institui��o 
dar-se mediante emiss�o de tombamento do bem e da emiss�o de termo 
de res�onsabilidade. 
As informa��es foram confrontadas e os re�istros cont�beis 
devidamente a�ustados de forma a refletir o �atrim�nio da Institui��o 
re�istrado no inventario relativo ao exerc�cio 2013. 

A�EN�I�A 
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C�NS�A�A��� n� 017 
�S: 201203319 
Nota ��cnica n�: 40033 

2.2.1.1 - Aus�ncia de 
se�re�a��o de fun��es em 
fases de �rocessos de 
�a�amentos. 

Recomenda��o 001 – 
Recomenda-se �ue a Ufersa 
im�lemente con�unto de 
�rinc��ios de controles 
internos administrativos, 
se�am �or atividades, �lanos, 
rotinas, m�todos e 
�rocedimentos interli�ados, 
estabelecidos com vistas a 
asse�urar �ue seus ob�etivos 
se�am alcan�ados, de forma 
confi�vel e concreta, 
evidenciando eventuais 
desvios ao lon�o da �est�o, 
at� a consecu��o dos ob�etivos 
fixados �ela miss�o 
institucional da Unidade 
�urisdicionada. 

Sobre esse �onto, � valido mencionar �ue foi desi�nado um servidor 
ocu�ante do car�o Contador, como res�ons�vel �ela an�lise e corre��o 
dos lan�amentos cadastrais e financeiros efetuados durante o �er�odo 
de atuali�a��o da fol�a de �a�amento, bem como �ela sua 
�omolo�a��o (Anexo 1). 
Sobretudo, cabe salientar �ue a Pró-Reitoria de �est�o de Pessoas  teve 
a sua nova estrutura administrativa e re�imental a�rovada �elo 
Consel�o Universit�rio desta Universidade, conforme decis�o 
C�NSUNI�UFERSA N� 102�2013, de 04 de �ul�o de 2013 (Anexo2), 
no intuito de �romover uma maior or�ani�a��o e controle dos seus 
�rocessos e rotinas de trabal�o. 
Com essa nova estrutura foi criada a �ivis�o de Aten��o � Sa�de do 
Servidor , contendo duas Se��es (�A�oio Psicossocial� e � Assist�ncia 
� Sa�de e Se�uran�a do �rabal�o�), bem como foram feitas 
ade�ua��es nas denomina��es das outras duas divis�es 
(�Administra��o de Pessoal� e ��esenvolvimento de Pessoal�), as 
�uais tiveram as suas se��es reor�ani�adas em fun��o da necessidade 
de um maior esco�o de atribui��es . Salienta-se �ue a divis�o 
res�ons�vel �elas fases do �a�amento � a �ivis�o de Administra��o 
Pessoal – �AP. 
Por sua ve�, ressalte-se �ue desde o se�undo semestre de 2012, as 
divis�es dessa Pró-Reitora est�o elaborando os seus �lanos de trabal�o 
com o ob�etivo de �rimeiro subsidiar as avalia��es de desem�en�o de 
servidores. Mesmo assim, esse documento � im�ortante �ara bali�ar o 
cum�rimento de metas e ob�etivos das divis�es e da Pró-Reitoria.    

A�EN�I�A 
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3.1.2 - RELATÓRIO Nº ��������� �AUDITORIA COMPARTIL�ADA AUDINT�C�U� 

RECOMENDAÇÃO 

Em face dos exames realizados, somos de opinião que a Unidade 
Gestora deve adotar medidas para apurar a consistência dos 
indícios apontados, oferecendo oportunidade do professor com 
dedicação exclusiva (DE) exercer o contraditório e à ampla defesa 
no(s) processo(s) administrativo(s) que apurarão parcelas 
remuneratórias a serem descontadas advindas do período de 
descumprimento do Regime de Dedicação Exclusiva. 

ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 

Recomendação pendente de implementação plena, no entanto, foi promovida pela Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas a notificação individualizada dos servidores citados no respectivo Relatório de 
Auditoria com fulcro em realizar análise preliminar dos indícios apontados, cabe salientar que a 
respectiva diligência encontra-se em fase adiantada e se destina a indicar caso a caso se existe necessidade 
de instauração de Processo Administrativo Disciplinar e de devolução de valores ao erário. 

3.1.3 - RELATÓRIO CGU Nº ���������  

RECOMENDAÇÃO 

Convém sugerir que a AUDINT faça verificação por amostragem 
do cumprimento da dedicação exclusiva pelos servidores 
enquadrados nessa situação, com vistas a dar continuidade aos 
trabalhos iniciados por ocasião da nossa SA 201313689/02, e do 
ofício no 326/2013/UFERSA/PROGEPE, de 02/12/2013. 

ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 

Recomendação atendida através de implementação da Ação nº 09 do PAINT 2014, que culminou na 
expedição do Relatório de Auditoria nº 06/2014/AUDINT/UFERSA.
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3.2- AS DETERMINAÇÕES ORIUNDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (SECEX-RN). 

3.2.1- Acórdão no 11890/2011 c/c Acórdão no 1043/2013  – ambos da 2ª Câmara – TCU (processo no: 015.326/2011-0) 
Interessado: Francisco da Costa Cruz (CPF 056.290.634-72) 

DETERMINAÇÃO ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 

Faça cessar, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição 
Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, no prazo de 15 (quinze) 
dias, o pagamento das parcelas relativas aos planos econômicos (Planos  
Collor - 84,32%, Bresser - 26.05% e Verão - 16,19%), ora consideradas  
irregulares, contado a partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena 
de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa;  

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo 
nO. 23091.005235/2013-44) 

Comunique ao Sr. Francisco da Costa Cruz, ex-servidor da Universidade 
Federal Rural do Semi - Árido- UFERSA/RN acerca da presente 
deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo decorrente de eventual 
interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não provimento; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo 
nO. 23091.005235/2013-44) 

Nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, emita 
novo ato, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o a nova 
apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do 
Regimento; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 – 
Processo nO. 23091.005235/2013-44) 
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3.2.2 - Acórdão no 8214/2011 c/c Acórdão no 1082/2013 – ambos da 2ª Câmara – TCU (processo no: 015.329/2011-9) 
Interessado: Francisco Ernesto Sobrinho (067.452.104-87) 

DETERMINAÇÃO ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 

Faça cessar, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição 
Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, no prazo de 15 (quinze) 
dias, o pagamento das parcelas relativas aos planos econômicos Collor - 
84,32%, Bresser - 26.05% e Verão - 16,19%, ora consideradas irregulares, a 
partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena de responsabilidade 
solidária da autoridade administrativa omissa; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo 
nO. 23091.005235/2013-44) 

Comunique ao Sr. Francisco Ernesto Sobrinho acerca da presente 
deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo decorrente de eventual 
interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos 
indevidamente após a respectiva notificação, em caso de não provimento 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo 
nO. 23091.005235/2013-44) 

Nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, emita 
novo ato, livre da irregularidade ora apontada, submetendo-o a nova 
apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput, também do 
Regimento; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo 
nO. 23091.005235/2013-44) 
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3.2.3 - Acórdão no 5601/2012 c/c Acórdão no 2170/2013 – ambos da 2ª Câmara – TCU (processo no: 015.325/2011-3) 
Interessado: Deonidio Pinheiro dos Santos (056.297.054-15) 

DETERMINAÇÃO ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 

Faça cessar, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição 
Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, no prazo de 15 (quinze) 
dias, os pagamentos decorrentes das vantagens decorrentes de planos 
econômicos (Plano Bresser – 26,05%, Plano Verão- 16,19%, Plano Collor – 
84,32%), contados a partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena 
de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nº.009/2014 - Processo 
nª. 23091.005235/2013-44) 

Ajuste o valor das mencionadas parcelas, mediante aplicação do 
procedimento estabelecido no item 9.2.1.2 do Acórdão n.o 2161/2005 – 
Plenário. 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo 
nO. 23091.005235/2013-44) 

Dê ciência do inteiro teor do presente acórdão ao interessado, alertando-o 
de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos 
não exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após 
notificação, em caso de não provimento desses recursos; 

Atendido 
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No �ra�o de trinta dias, encamin�e a este �ribunal, �or có�ia, 
com�rovante da data em �ue o interessado tomou con�ecimento da 
decis�o desta Corte� Atendido 

Emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o à apreciação 
do Tribunal no prazo de trinta dias, a contar da ciência da deliberação que 
declarou a ilegalidade do ato original, nos termos do §1º do art. 15 da 
IN/TCU no 55/2007; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo 
nO. 23091.005235/2013-44) 

Faça cessar, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição 
Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, no prazo de 15 (quinze) 
dias, os pagamentos decorrentes das vantagens decorrentes de planos 
econômicos (Plano Bresser – 26,05%, Plano Verão- 16,19%, Plano Collor – 
84,32%), contados a partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena 
de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo 
nO. 23091.005235/2013-44) 
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3.2.4 - Acórdão no 9895/2011 c/c Acórdão no 2169/2013 – ambos da 2ª Câmara – TCU (processo no: 015.324/2011-7) 
Interessado: Delvai Valdes de Murilo (090.371.104-44) 

DETERMINAÇÃO ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 
Faça cessar, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição 
Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, no prazo de 15 (quinze) 
dias, os pagamentos decorrentes das vantagens decorrentes de planos 
econômicos (Plano Bresser – 26,05%, Plano Verão- 16,19%, Plano Collor – 
84,32%), contados a partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena 
de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Ajuste o valor das mencionadas parcelas, mediante aplicação do 
procedimento estabelecido no item 9.2.1.2 do Acórdão n.o 2161/2005 – 
Plenário; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Dê ciência do inteiro teor do presente acórdão à interessada, alertando-o de 
que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos 
não exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após 
notificação, em caso de não provimento desses recursos; 

Atendido 

No prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante 
da data em que o interessado tomou conhecimento da decisão desta Corte; Atendido 

Emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o à apreciação 
do Tribunal no prazo de trinta dias, a contar da ciência da deliberação que 
declarou a ilegalidade do ato original, nos termos do §1º do art. 15 da 
IN/TCU no 55/2007; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 
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3.2.5 Acórdão no 9893/2011 c/c Acórdão no 2168/2013 – ambos da 2ª Câmara – TCU (processo no: 015.321/2011-8) 
Interessado: Alvani Batista da Silva (062.965.134-53) 

DETERMINAÇÃO ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 
faça cessar, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição 
Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, no prazo de 15(quinze) 
dias, os pagamentos decorrentes das parcelas referentes aos planos Verão e 
Bresser, contados a partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena 
de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Ajuste o valor das mencionadas parcelas, mediante aplicação do 
procedimento estabelecido no item 9.2.1.2 do Acórdão n.o 2161/2005 – 
Plenário; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Dê ciência do inteiro teor do presente acórdão à interessada, alertando-o de 
que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos 
não exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após 
notificação, em caso de não provimento desses recursos; 

Atendido 

No prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante 
da data em que o interessado tomou conhecimento da decisão desta Corte; Atendido 

Emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o à apreciação 
do Tribunal no prazo de trinta dias, a contar da ciência da deliberação que 
declarou a ilegalidade do ato original, nos termos do §1º do art. 15 da 
IN/TCU no 55/2007; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 
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3.2.6 - Acórdão no 2540/2012 c/c Acórdão no 2997/2013 – ambos da 2ª Câmara – TCU (processo no: 015.335/2011-9) 
Interessado: Pedro Quirino de Oliveira (293.165.534-15) 

DETERMINAÇÃO ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 
Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes das 
vantagens referenciadas (Plano Collor - 84,32% e Hora Extra Judicial), 
contados a partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos 
do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Ajuste o valor das mencionadas parcelas, mediante aplicação do 
procedimento estabelecido no item 9.2.1.2 do Acórdão n.o 2161/2005 – 
Plenário; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Dê ciência do inteiro teor do presente acórdão ao interessado, alertando-o 
de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos 
não exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após 
notificação, em caso de não provimento desses recursos; 

Atendido 

No prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante 
da data em que o interessado tomou conhecimento da decisão desta Corte; Atendido 

Emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o à apreciação 
do Tribunal no prazo de trinta dias, a contar da ciência da deliberação que 
declarou a ilegalidade do ato original, nos termos do §1º do art. 15 da 
IN/TCU no 55/2007; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 
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3.2.7 - Acórdão no 3792/2012 c/c Acórdão no 5177/2013 c/c Acórdão no 1536/2014  – todos da 2ª Câmara – TCU (processo no: 
015.333/2011-6) 

Interessada: Maria de Fátima Oliveira (074.561.234-20) 

DETERMINAÇÃO ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 
Faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, os pagamentos decorrentes das 
vantagens relativas ás URPs de 26,05% e 16,19% e Plano Collor - 84,32%, 
contados a partir da ciência da deliberação do Tribunal, sob pena de 
responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos 
do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Ajuste o valor das mencionadas parcelas, mediante aplicação do 
procedimento estabelecido no item 9.2.1.2 do Acórdão n.o 2161/2005 – 
Plenário; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Dê ciência do inteiro teor do presente acórdão à interessada, alertando-o de 
que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos 
não exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após 
notificação, em caso de não provimento desses recursos; 

Atendido 

No prazo de trinta dias, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante 
da data em que o interessado tomou conhecimento da decisão desta Corte; Atendido 

Emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o à apreciação 
do Tribunal no prazo de trinta dias, a contar da ciência da deliberação que 
declarou a ilegalidade do ato original, nos termos do §1º do art. 15 da 
IN/TCU no 55/2007; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 
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3.2.8 - Acórdão no 9176/2011 c/c Acórdão no 5935/2013 – ambos da 2ª Câmara – TCU (processo no: 028.353/2009-8) 
Interessados: Antônio Aldemir Fernandes Lemos (056.292.764-68); Domingos Paulo de Souza (085.694.794-68); Expedito Rosado de Souza 
(229.706.304-00); Francisco Félix Barbosa (155.193.844-87); Francisco Valter Rosado Guimarães (043.742.904-00); Josué Fernandes Pedrosa 
(056.289.384-91); José Freire da Rocha (074.354.104-97); Maria Rodrigues Silveira (429.979.764-72); Maria de Fátima Rodrigues Vasconcelos 
(090.364.074-00); Moacir Caetano da Silva (025.714.204-53); Ozelita Gadelha da Silva Araújo (085.713.414-00); Raimunda Maria Félix 
(750.334.704-00); e Valdemar Galdino da Silva (097.353.304-82) 

DETERMINAÇÃO ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 

Faça cessar, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição 
Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da ciência, o pagamento das parcelas relativas aos planos 
econômicos Bresser (26,05%) e Verão (16,19%), ora consideradas 
irregulares, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade 
administrativa omissa; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Relativamente aos atos de aposentadoria apreciados neste acórdão , efetue a 
conversão da parcela de remuneração relativa ao "Plano Collor (84,32%)" 
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, sujeita 
exclusivamente aos reajustes gerais de salário concedidos ao funcionalismo 
público federal, observados os valores percebidos pelos beneficiários na 
data em que foi prolatada a decisão judicial nos autos da Reclamação 
Trabalhista 2228/91; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 
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Comunique aos interessados, em igual prazo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação, acerca da presente deliberação, alertando-os de que os efeitos 
suspensivos decorrentes de eventual interposição de recurso não os exime  
da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva 
notificação, em caso de não provimento. 

Atendido 

Envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da 
notificação, cópias dos documentos que comprovem a data em que os 
interessados tiveram ciência desta deliberação; 

Atendido 

Orientar a Universidade Federal Rural do Semi - Árido/RN - UFERSA 
que, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, 
poderá emitir novos atos, livres das irregularidades ora apontadas, 
submetendo-os a nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 
260, caput, também do Regimento; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA no.009/2014 - Processo no. 
23091.005235/2013-44) 
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3.2.9 - Acórdão nº 5940/2013 c/c Acórdão nº 4336/2014 – ambos da 1ª Câmara – TCU (processo no: 012.444/2013-8) 

Interessados: Francisco de Paula Bezerra (156.741.424-91); Iseni Carlos Cardoso Nogueira (067.087.224-53); João Salusto da Silva 
(106.661.764-34); Manoel Dantas Batista (108.014.214-20); Maria Terezinha da Câmara Davi (012.223.504-59); Maria dos Santos Fernandes de 
Oliveira (108.036.704-78); Raimundo Andrade de Lima Junior (267.207.604-91); Sebastião Lopes de Oliveira (157.217.104-97); Sindicato 
Estadual dos Trabalhadores Em Educação do Ensino Superior do Rio Grande do Norte - Sintest (24.519.647/0001-92); Vicência Maria da 
Rocha Souza (897.348.074-04). 

DETERMINAÇÃO ESTÁGIO DE ATENDIMENTO 

Faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos considerados ilegais, sob 
pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos 
termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, até eventual 
emissão de novos atos, escoimados das irregularidades verificadas, a serem 
submetidos à apreciação do TCU, na forma do item 9.9.1 deste Acórdão, 
salvo se houver decisão judicial que garanta a manutenção do pagamento 
das vantagens em causa nos seus moldes atuais (vide detalhamento sintético 
contido nos itens 83 e 84 do Voto precedente), hipótese em que a 
respectiva sentença deverá ser enviada à Corte de Contas, também no prazo 
de 15 (quinze) dias; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 

Ajuste o valor das mencionadas parcelas, mediante aplicação do 
procedimento estabelecido no item 9.2.1.2 do Acórdão n.o 2161/2005 – 
Plenário; 

Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 
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Dê ciência do inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e voto 
que a fundamentam, aos interessados, esclarecendo- lhes que o efeito 
suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso não os exime 
da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação 
sobre o presente acórdão, em caso de não provimento dos recursos 
porventura impetrados; 

Atendido 

Encaminhe ao TCU comprovante sobre a data em que os interessados 
tomaram conhecimento do contido no item anterior; Atendido 

Comunique ao TCU as medidas adotadas; Em Implementação (PARECER/AGU/PGF/PF-UFERSA nO.  009/2014 - Processo nO. 
23091.005235/2013-44) 
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3.3- AS RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA PRÓPRIA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA, 
INFORMANDO SOBRE SUAS IMPLEMENTAÇÕES.  

Nº. DE 
RELATÓRIOS 

ÁREAS, UNIDADES E 
SETORES AUDITADOS. 

RECOMENDAÇÕES ESTÁGIO DE ATENDIMENTO
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA 

RA nº 04/2014 
Gestão de RH 
Remuneração, Benefícios e 
Vantagens. 
 Gratificação por Encargo de 
Curso e Concurso.  

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas 

Recomendação nº 01: que a PROGEPE 
detenha o controle efetivo sobre as 
compensações e caso não seja efetivada a 
compensação no prazo, tome as medidas 
juridicamente cabíveis no âmbito 
administrativo. 

Recomendação nº 02: que a PROGEPE se 
abstenha de conceder a Gratificação por 
Encargo de Curso ou Concurso para 
servidores lotados na CPPS e/ou quando as 
atividades que ensejam percepção da GECC 
estiverem incluídas como atribuições 
permanentes do servidor. 

Memorando nº 11/2015 – PROGEPE 
Recomendação nº 01: Quanto a necessidade de promover 
um controle nas compensações, esta PROGEPE criou o 
Termo de Compensação de Horas (em anexo), onde o 
servidor irá planejar sua compensação dentro do período 
legal. O preenchimento do Termo será responsabilidade do 
servidor e será requisito prévio ao pagamento da 
Gratificação por encargo de curso ou concurso. Insta 
mencionar que o Termo de Compesação deverá conter a 
assinatura da chefia imediata do servidor, ficando este 
último a responsabilidade pela efetiva compensação das 
horas pelo servidor. Informamos ainda que tal 
procedimento será seguido para todos os pagamento do 
exercício de 2015.
Recomendação nº 02:  Informamos que esta PROGEPE 
irá se abster de promover o pagamento da GECC aos 
servidores lotados na CPPS e/ou quando as atividades que 
ensejam percepção da GECC estiveram incluídas como 
atribuições permanentes do servidor. 
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RA nº 04/2014

Gestão de RH 
Remuneração, Benefícios e 
Vantagens. 
 Gratificação por Encargo de 
Curso e Concurso.  

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas 

Recomendação nº 03: que a PROGEPE se 
abstenha de conceder a Gratificação por 
Encargo de curso ou concurso para servidores 
que estejam gozando férias, licenças ou 
quaisquer afastamentos de suas atividades no 
serviço público federal. 

Memorando nº º 11/2015 – PROGEPE 

Recomendação nº 03: Informamos que antes da
promoção do pagamento, os processos irão 
passar pela Seção de Cargos, Cadastro e 
Movimentação de Pessoal para auferir se o 
servidor encontra-se no gozo de férias, licença ou 
afastamento. 

RA nº 06/2014
Gestão de RH 
Remuneração, Benefícios e 
Vantagens. 
Dedicação Exclusiva. 

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas  

Recomendação: que a UFERSA por 
intermédio da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEPE) adote medidas para 
apurar a consistência dos indícios apontados, 
oferecendo a oportunidade do Professor com 
Dedicação Exclusiva (DE) exercer o 
contraditório e a ampla defesa no(s) processo(s) 
administrativo(s) que apurarão parcelas 
remuneratórias a serem descontadas advindas 
do período de descumprimento do Regime de 
Dedicação Exclusiva.  

Memorando nº º 11/2015 – PROGEPE 

Quanto ao cumprimento das recomendações do 
Relatório nº 06/2014, informamos que foram 
instaurados os processos administrativos nº 
23091.000434/2015-28, 23091.00435/2015-72 e 
23091.00436/2015-17, que encontram-se em fase 
de notificação dos servidores para a apresentação 
de esclarecimento preliminares. 
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RA            
nº 07/2014 

Gestão Patrimonial de 
Bens Móveis 
Registros Oficiais e 
financeiros dos bens 
móveis da UFERSA. 

Pró-Reitoria de 
Administração 
Setor de Almoxarifado 
Setor de Patrimônio 

Recomendação nº 01:  sejam 
mantidos atualizados os Termos de 
responsabilidade, fazendo 
levantamento periódico e contínuo da 
existência e a atualização dos Termos, 
incluindo no sistema dados como 
localização do bem, atual responsável 
e data de início e término da vigência 
do termo de responsabilidade, bem 
como permitindo que tal ferramenta 
seja atualizada pelos setores onde se 
localizam os bens simultaneamente 
com o setor de patrimônio. 

Memorando nº º 19/2015 – PROAD 

Recomendação nº 01: Quanto à recomendação 01 informamos 
que a PROAD juntamente com Superintendência de Tecnologia 
da Informação e Comunicação – SUTIC estão providenciando a 
implantação da ferramenta no SIPAC para dá suporte ao 
patrimônio na atualização dos termos de responsabilidade, desta 
forma acordou-se com a SUTIC um prazo de 06 (seis) meses 
para que a ferramenta esteja em pleno funcionamento. 
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RA  
nº 07/2014 

Gestão Patrimonial de 
Bens Móveis 
Registros Oficiais e 
financeiros dos bens 
móveis da UFERSA. 

Pró-Reitoria de 
Administração 
Setor de Almoxarifado 
Setor de Patrimônio 

Recomendação nº 02:  Recomenda-
se que o setor de patrimônio faça 
levantamento periódico dos bens de 
cada setor para verificar o estado das 
plaquetas, sua utilidade para a 
identificação do bem, bem como 
recomenda-se que o setor de 
patrimônio crie mecanismos(sistemas 
ou outros meios eficazes) para que se 
evite que se desloque qualquer bem da 
sua esfera de atuação sem que tenha 
havido todo o trâmite necessário para 
a gestão posterior do mesmo, 
especialmente a plaqueta de tombo, o 
mínimo necessário para a 
identificação e individualização do 
bem. 

Recomendação nº 02: Quanto aos bens listados no relatório 
que não apresentaram as plaquetas de tombo o setor de 
patrimônio já providenciou a fixação. Já em relação a retirada de 
bens recém adquiridos pela UFERSA foi determinado ao setor 
de Patrimônio que o mesmo somente autorize a saída do bem 
após realizados todos os procedimentos cadastrais de 
tombamento, emissão e coleta de assinatura do Termo de 
Responsabilidade.
             Destacamos que a PROAD esta desenvolvendo em 
parceria com o setor de Patrimônio a elaboração do manual de 
patrimônio, do qual informará aos usuários a legislação 
pertinente, bem como trará infornações sobre controle 
patrimonial, termo de responsabilidade, tombamento, 
transferências, movimentação de bens e sobre as situações de 
baixa, ressaltamos que o referido manual deverá ser 
disponibilizado na página da UFERSA para o conhecimento em 
até 02 (dois) meses. Outro sim, informamos que em acordo com 
o setor de patrimônio ficou estabelecido que a cada 06 (seis) 
meses será realizado levantamento periódico dos bens de cada 
setor, ficando agendado o primeiro levantamento o mês de 
junho do ano em curso.
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RA  
nº 07/2014 

Gestão Patrimonial de 
Bens Móveis 
Registros Oficiais e 
financeiros dos bens 
móveis da UFERSA. 

Pró-Reitoria de 
Administração 
Setor de Almoxarifado 
Setor de Patrimônio 

Recomendação nº 03:  Incluir no 
planejamento para o próximo 
exercício a instalação dos bens 
listados como prioridade, bem como a 
prévia verificação de seu atual estado 
de conservação por meios técnicos 
capazes de verifica-lo, com a 
viabilização da efetiva utilização dos 
bens para seus destinos específicos. 

Recomendação nº 04:  Recomenda-
se a instauração de sindicância para 
apuração do possível extravio do bem 
e respectiva responsabilidade. 

Recomendação nº 03:  Quanto a esta recomendação 
esclarecemos que os equipamentos pertecentes ao Hospital 
Veterinário (Autoclave a vapor, tombo: 2011003936 e Lavadora 
horizontal, tombo: 2011008195) estão em fase final de 
instalação; quanto ao equipamento Cortadeira de amostra 
(tombo: 2012002642), já se encontra em funcionamento no 
laboratório de reposição de filmes finos e revestimentos a 
plasma; Cortadora metalográfica de precisão (tombo: 
2011007491) se encontra em total funcionamento, o bem fica 
localizado no CEPAS. Quanto aos demais itens listados no 
relatório (Kit educacional microprocessado de geração de 
energia eólica – tombos: 2011010203 e 2011010204; Shunt DC 
motor, mod. DL 1023P – tombos: 2010049624 e 2010049625; 
Computador Sistama Altix de Cluster para pesquisas – tombo: 
2010048762) informamos que contactamos a chefia dos 
departamentos para que possamos repassar as tratativas 
necessárias para instalação dos mesmos aos usuários destes 
equipamentos. 

Recomendação nº 04: Pendente. 
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RA  
nº 07/2013 

Controles da Gestão  
Controles Internos 
(Avaliação) 

Hospital Veterinário 

Recomendação nº01: Promoção da 
regulamentação interna, observados os 
princípios gerais de direito e normas legais 
cabíveis, quanto à legitimidade, forma, 
critérios de exigência e cobrança de valores 
decorrentes dos serviços prestados a 
população pelo Hospital Veterinário da 
UFERSA.  

Recomendação nº02: Implantação de 
melhorias na estrutura administrativa de 
apoio/suporte às atividades do HOVET, 
viabilizando em especial, a regular gestão 
financeira e contábil dos valores decorrentes 
dos serviços prestados a população pelo 
HOVET, bem como, o aprimoramento dos 
controles internos administrativos sobre o 
respectivo ambiente organizacional. 

Recomendação nº 01: Parcialmente Atendido. 

            Recomendação nº02: Pendente. 
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RA  
nº 07/2013 

Controles da Gestão  
Controles Internos 
(Avaliação) 

Hospital Veterinário 

Recomendação nº03 Instaurar 
sindicância a fim de apurar eventual 
responsabilidade sobre a solicitação, aquisição 
e destinação dos bens sobre responsabilidade 
do HOVET que se encontra em situação de 
subutilização e aparente depreciação, em 
específico os seguintes: Autoclave Industrial 
(tombo: 2011003936), Lavadora Horizontal 
(tombo: 2011008195) e Secador Elétrico 
(tombo: 2011008196), aferindo 
respectivamente a necessidade e os critérios 
de aquisição dos mesmos, bem como, a 
existência de eventuais prejuízos ocasionados 
ao erário. 

Recomendação nº03: Parcialmente atendido. 
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RA 
nº 07/2013 

Controles da Gestão  
Controles Internos 
(Avaliação) 

Hospital Veterinário 

Recomendação nº04: Implantação de 
melhorias na estrutura administrativa de 
apoio/suporte às atividades do HOVET, 
viabilizando em especial, o regular 
gerenciamento, distribuição e controle de 
medicamentos e materiais correlatos 
estocados/alocados na farmácia do HOVET, 
bem como, o aprimoramento dos controles 
internos administrativos sobre o respectivo 
ambiente organizacional.  

Recomendação nº05: Implantação no 
âmbito da Farmácia do Hospital Veterinário 
da UFERSA da função/módulo/ferramenta 
“Almoxarifado Setorial” do Sistema 
Integrado de Patrimônio, Administração e 
Contratos – SIPAC, com fulcro em viabilizar 
o gerenciamento patrimonial integrado e 
informatizado dos bens alocados no setor e 
auxiliar a gestão no Planejamento eficiente de 
aquisições/compras e no aperfeiçoamento 
dos controles internos administrativos 
exercidos pela UFERSA sobre a distribuição 
de medicamentos e materiais correlatos. 

Recomendação nº 04 e 05: Pendente. 
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RA  
nº 10/2013 

Gestão de RH 
Regime Disciplinar        - 
Processos de sindicância e 
PAD 

Gabinete 

Recomendação nº01: Seja viabilizado 
controle permanente e concomitante dos 
processos disciplinares instaurados, com o 
acompanhamento de sua tramitação quanto à 
conformidade jurídica, prazos, e 
especialmente, quanto a sua efetividade, com 
o atendimento da finalidade tutelada. 

Recomendação nº02: Reitera a 
recomendação do relatório pertinente a esta 
matéria expedido em 2012, por esta auditoria 
interna, no que tange a necessidade e 
conveniência da constituição de Comissão 
Permanente de Processo Disciplinar, formada 
por servidores capacitados especificamente 
para tal função, preferencialmente tendo o 
presidente com formação jurídica, ou 
dispondo de assessoria permanente em suas 
reuniões 

Recomendação nº 01: Pendente

Recomendação nº 02: Atendido 
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RA  
nº 02/2014 

Gestão de RH 
Seguridade Social           
Aposentadoria 

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas. 

Recomendação nº01: Abstenha-se a 
UFERSA de conceder pensão sem anterior 
comprovação regular dos requisitos 
estabelecidos em lei e prévia emissão de 
parecer do setor de Recursos Humanos 
competente opinando acerca da legalidade da 
concessão.  

Recomendação nº02: Seja promovida, 
por meio de carta registrada com aviso de 
recebimento ou outro meio eficaz, a 
NOTIFICAÇÃO da beneficiária/dependente 
Valdira Cosmo do Nascimento (CPF: 
157.20.634-04) para que no prazo de 15 dias, 
SOB PENA DE SUSPENSÃO DO 
BENEFÍCIO, apresente pelos meios de 
prova admitidos em direito, comprovação 
da existência de união estável como 
entidade familiar entre esta e o instituidor
de pensão João Leandro Filho (Mat. Siape: 
396037; CPF: 062.967.344-68). 

Recomendação nº01: Atendido.  

Recomendação nº02: Atendido. 
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RA 
nº 02/2014 

Gestão de RH 
Seguridade Social           
Aposentadoria 

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas 

Recomendação nº03: Caso haja 
apresentação de material probatório pela 
beneficiária/dependente Valdira Cosmo do 
Nascimento nos termos da recomendação 
supracitada, seja em continuidade submetido 
o processo: 23091.004480/2012-53 a parecer 
da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas a fim 
de opinar sobre a legalidade da respectiva 
concessão.  

Recomendação nº03: Atendido. 

RA  
nº 03/2014 

- Reserva Técnica 
- Apuração de Denúncia 

- Pró – Reitoria de 
Gestão de Pessoas e 
outros. 

Recomendação nº01: Atendido. Seja 
promovida a instauração de processo 
administrativo disciplinar a fim de apurar 
responsabilidade do servidor Máspoly Gênes 
de Morais Paiva, assegurando ao mesmo na 
oportunidade o exercício pleno do direito ao 
contraditório e a ampla defesa. 
Recomendação nº02: Seja submetido o 
histórico clínico do servidor Máspoly Gênes 
de Morais Paiva a análise de junta médica 
oficial da UFERSA com fulcro em aferir a 
adequação e regularidade no âmbito desta 
IFE do conjunto de atestados apresentados 
pelo servidor ao setor de Recursos Humanos 
desta Universidade para fins de concessão de 
licença para tratamento de saúde. 

Recomendação nº01: Atendido. 

Recomendação nº02: Pendente.
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RA  
nº 09/2014

- Controles da Gestão 
- Controles Internos           
- Atuação dos Órgãos 
Colegiados. 

- Conselho Universitário 
e Conselho de Curadores. 

Recomendação: criação de rotinas 
para viabilizar maior agilidade e 
padronização no cumprimento das 
Resoluções e Decisões dos Conselhos 
pelos setores administrativos 
responsáveis pela execução dos atos, 
com acompanhamento de sua 
efetividade pelo órgão que emanou o 
ato, ou seja, o próprio Conselho. 

A verificar durante o exercício de 2015. 

RA  
nº 10/2014 

 Gestão de RH 
 Seguridade Social           - 
Aposentadoria e Pensão. 

Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas 

Recomendação: faça constar nos 
processos de aposentadoria e pensão 
Notas Explicativas abaixo dos 
quadros demonstrativos relativos à 
formação dos proventos dos 
aposentados e pensionistas, afim dar 
mais clareza ao conteúdo apresentado, 
considerando-se que os dados serão 
monitorados por outros órgãos e seus 
respectivos servidores, não podendo 
suscitar dúvidas aos demais usuários 
da informação. 

                      A verificar durante o exercício de 2015. 
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RA  
nº 01/2015 

Gestão de RH 
Regime Disciplinar        
Processos de sindicância e 
PAD 

Gabinete 

Recomendação nº01: seja viabilizado 
controle permanente e concomitante 
dos processos disciplinares 
instaurados, com o acompanhamento 
de sua tramitação quanto à 
conformidade jurídica, prazos, e 
especialmente, quanto a sua 
efetividade. 

Recomendação nº02: seja designado 
formalmente servidor ou Unidade 
responsável pelo acompanhamento, 
controle interno e coordenação 
administrativa de todos os PAD’s e 
Sindicâncias instauradas no âmbito da 
UFERSA.  

                     A verificar durante o exercício de 2015. 

                      A verificar durante o exercício de 2015. 
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RA  
nº 01/2015 

Gestão de RH 
Regime Disciplinar        
Processos de sindicância e 
PAD 

Gabinete 

Recomendação nº03: sejam 
designados servidores para atuação 
em Comissões de PADs e 
Sindicâncias com perfil adequado para 
condução e instrução de processos 
disciplinares, recrutando 
preferencialmente servidores com 
formação jurídica para presidir as 
respectivas Comissões. 

A verificar durante o exercício de 2015. 

RA  
nº 02/2015 

Gestão Orçamentária e 
Financeira 
Cartão de Pagamento do 
Governo Federal 

Divisão de Contabilidade 
e Finanças. 

Recomendação nº01: corrigir-se a 
classificação e, consequentemente, 
sanar-se a extrapolação do limite de 
despesa no primeiro caso (suprido 
Eudes).No segundo caso (suprido 
Jorge), impende que seja sanada a 
extrapolação do limite da despesa.Nos 
dois casos de excesso ao limite 
recomenda-se a devolução aos cofres 
da União dos valores excedentes por 
meio de GRU e retificação da 
prestação de contas. 

A verificar durante o exercício de 2015. 
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RA  
nº 02/2015 

Gestão Orçamentária e 
Financeira 
Cartão de Pagamento do 
Governo Federal 

Divisão de Contabilidade 
e Finanças. 

Recomendação nº02: sejam tomadas 
as medidas que são adequadas para a 
apuração disciplinar dos responsáveis 
pelo atraso na prestação de contas, 
bem como que aos supridos que não 
formalizaram a prestação de contas no 
tempo próprio a disposição normativa 
aplicável é a do item 12.1.3 do SIAFI 
sobre Suprimento de Fundos, acima 
transcrita. 

A verificar durante o exercício de 2015. 
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RA  
nº 02/2015 

Gestão Orçamentária e 
Financeira 
Cartão de Pagamento do 
Governo Federal 

Divisão de Contabilidade 
e Finanças. 

Recomendação nº03: quanto ao uso 
do cartão em período de férias que 
seja apurada responsabilidade 
disciplinar do suprido, bem como que 
esta conduta seja terminantemente 
evitada, e para tanto seja realizado 
suprimento de forma planejada, a fim 
de que não seja utilizado o cartão no 
período de férias, bem como que o 
ordenador de despesas verifique esta 
nuance do ato administrativo antes da 
aprovação da prestação de contas. 

A verificar durante o exercício de 2015. 
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Nota 
Técnica  
nº 02/2014 

Reserva Técnica 

Utilização do símbolo das 
Armas Nacionais nos 
papéis de expediente, 
convites e publicações 
oficiais da UFERSA. 

Gabinete 

Recomendação: sem prejuízo do uso 
secundário do Brasão desta 
Instituição Federal de Ensino, bem 
como, sem prejuízo à identidade 
visual da entidade, seja de ordem do 
Reitor, determinado a apresentação 
do símbolo das Armas Nacionais 
(Brasão) nos papéis de expediente, 
convites e publicações oficiais da 
UFERSA, em especial, nos Ofícios 
expedidos no âmbito desta 
Universidade.

Recomendação: Atendido. 

Nota 
Técnica  
nº 04/2014 

Reserva Técnica

Empenho com valor 
discrepante. Atendimento 
a solicitação da Secretaria 
Federal de Controle 
Interno. 

Divisão de Contabilidade 
e Finanças. 

Recomendação: que os empenhos 
emitidos pela UFERSA destinados à 
aquisição de combustíveis, se faça uso 
do empenho por estimativa e se 
observe os valores constantes no 
processo licitatório. 

A verificar durante o exercício de 2015. 
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Nota 
Técnica  
nº 01/2014 

Procedimento de 
indicação para a função 
de Chefe de Unidade de 
Auditoria Interna. 

Na eventual Dispensa/Designação do Chefe 
da Unidade de Auditoria Interna da UFERSA 
sejam observados os seguintes 
procedimentos: 

      a) Inicialmente seja submetida para 
deliberação do CONSUNI a 
Designação/Dispensa do Chefe da Unidade 
de Auditoria Interna apenas para fins de 
APROVAÇÃO OU NÃO DA 
INDICAÇÃO; 

       b) Em caso de APROVAÇÃO DA 
INDICAÇÃO pelo CONSUNI, seja em 
sequência encaminhado expediente de 
comunicação a Controladoria-Geral União 
submetendo a INDICAÇÃO em comento a 
APROVAÇÃO OU NÃO do Órgão de 
Controle Interno, anexando ao expediente de 
comunicação às cópias das Decisões do 
CONSUNI que eventualmente 
APROVARAM a dispensa/designação do 
Chefe da Unidade de Auditoria Interna, bem 
como, o curriculum vitae do servidor 
indicado para exercer a função supracitada. 

Não se aplica. 
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Nota 
Técnica  
nº 01/2014 

Procedimento de 
indicação para a função 
de Chefe de Unidade de 
Auditoria Interna. 

c) Em caso de APROVAÇÃO DA 
INDICAÇÃO pelo órgão competente da 
CGU, seja promovida em sequência a 
EXPEDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE 
PORTARIA (S) DA LAVRA DO 
MAGNÍFICO REITOR efetivando de Fato e 
de Direito o ato de Dispensa/Designação do 
Chefe da Unidade de Auditoria Interna. 

Não se aplica. 

Nota 
Técnica  
nº 03/2014 

Minuta de Resolução. 
Regulamentação. Hospital 
Veterinário da UFERSA. 
Análise. Atendimento as 
Recomendações exaradas 
no Relatório de Auditoria     
no07/2013/AUDINT/ 
UFERSA. Inocorrência. 

a) A REVISÃO e ADEQUAÇÃO da 
Organização Administrativa do HOVET 
proposta inicialmente pela Comissão 
instituída por intermédio da Portaria 
UFERSA/GAB no 070/2014, de 13 de 
fevereiro de 2014. 

      b) A CONVERSÃO, com as devidas 
adequações, da minuta de Resolução 
confeccionada pela Comissão instituída por 
intermédio da Portaria UFERSA/GAB no

070/2014, de 13 de fevereiro de 2014, em 
PROPOSTA DE EMENDA ao Regimento 
Geral da UFERSA para fins de consignar na 
Norma Regimental da Universidade as bases 
organizacionais do HOVET. 

Recomendação “a”: Atendido. 

Recomendação “b”: Não atendido. 
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Nota 
Técnica  
nº 03/2014 

Minuta de Resolução. 
Regulamentação. Hospital 
Veterinário da UFERSA. 
Análise. Atendimento as 
Recomendações exaradas 
no Relatório de Auditoria     
no07/2013/AUDINT/ 
UFERSA. Inocorrência. 

       c) A PROMOÇÃO de 
regulamentação interna, por 
intermédio de Resolução Específica 
do CONSUNI, observados os 
princípios gerais de direito e normas 
legais cabíveis, quanto à legitimidade, 
forma, critérios de exigência e 
cobrança de valores decorrentes dos 
serviços prestados a população pelo 
Hospital Veterinário da UFERSA. 

Recomendação “c”: Atendido. 
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3.4- AS DECISÕES E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO DE CURADORES  

       Em cumprimento aos itens 03 e 04, do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint/2014, a Unidade 
de Auditoria Interna realizou trabalhos de auditoria que tratou da análise do cumprimento dos atos expedidos pelo 
Conselho Universitário (CONSUNI) e Conselho de Curadores (CC) cujos resultados constam do Relatório de Auditoria    
no 09/2014. Verificou-se na oportunidade que o Conselho de Curadores não teve atuação no ano de 2014 em razão de o 
colegiado estar com composição incompleta, em virtude de a última eleição não ter contado com número de candidatos 
suficientes para formar quórum para viabilizar a atuação do Conselho de Curadores. Consequentemente não houve 
decisão/recomendação do Conselho de Curadores no exercício de 2014. 
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4- AS AÇÕES RELATIVAS A DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA ENTIDADE OU OUTRAS 
UNIDADES DE OUVIDORIA RELACIONADAS, DEVENDO-SE INFORMAR ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUVIDORIA 
PRÓPRIA, BEM COMO DAS PROVIDENCIAS ADOTAS COM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS RECEBIDAS PELA UNIDADE.  

      A UFERSA é dotada de Ouvidoria própria, recaindo a titularidade da mesma ao servidor Antônio Wilton de 
Morais Júnior, nomeado Ouvidor por meio da Portaria UFERSA/GAB nº 1.572/2012, de 28 de Dezembro de 2012. O 
atual         e-mail da ouvidoria é o ouvidoria@ufersa.edu.br, telefone (84) 3317-8232, endereço Hall do Registro Escolar - 1º 
Piso do Prédio da Reitoria, Universidade Federal Rural do Semi-Árido, BR 110, Km 47,CEP 59625-900,Mossoró – RN. O 
horário de funcionamento e atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30h. 
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DEMANDA – OUVIDORIA/UFERSA – 2014 

Os dados apresentados neste relatório têm como referência o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014. 
Foram analisados e tratados pela Ouvidoria 434 (Quatrocentos e Trinta e Quatro) chamados no período de acordo com as 
características especificadas abaixo: 

� � Or���� d�� C����d�� 

Or���� Quant. % 

Sistema �uvidoria 294 68% 

�elefone 2 0% 

Email 130 30% 

Presencial 6 1% 

Processo - Protocolado 0 0% 

�utros 2 0% 
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� � T��� d�� �����d�� �������d�� 

���� Quant. % 

�������� 83 19% 

������ ���� 108 2�% 

�r����� 32 �% 

����d� � 2% 

����r� ���� 191 44% 

�������� 6 1% 

������ � 2% 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO  
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA 

51 

Unidade de Auditoria Interna -  Av. Francisco Mota, 572,Bairro Costa e Silva, Mossoró-RN | CEP: 59.625-900  (84) 3317 – 8230, Fax (84) 3317 – 8228 – E-mail:  audint@ufersa.edu.br, 

� � C�����r�� d�� ����r��� d� O���d�r�� 

�at���r�a Quant. % 

��������� 2�2 63% 

�������� 21 �% 

���� �d� �����r������ � 1% 

��� ���d�d� ����r�� 136 31% 

� � C����d�� �r���d�� �����d� � �r��� d� ����d������ �� d��� ������ 

�t�nd�� �nt� Quant. % 

����r� d� �r��� 2�0 �8%

��r� d� �r��� 184 42%
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� � E������� d�� �����d�� ������ d� ���� 

M���� Quant. 

�����r� 36 

����r��r� 26 

M�r�� �1 

��r�� 3� 

M��� 32 

����� 20 

����� 41 

������ 40 

����� �r� 30 

� ����r� 19 

� ���� �r� 29 

����� �r� 23 
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� � T���� ��d�� d� ����d������ ������ d� ����d������ � ������d�d� d� �����d��� �� d��� ��r �����d� 

M���� Quant. 

�����r� 1�20 

����r��r� 3�30 

M�r�� 8��0 

��r�� 8�80 

M��� ��10 

����� 6��0 

����� 9�10 

������ 10�60 

����� �r� 12�20 

� ����r� 13�90 

� ���� �r� 1��90 

����� �r� 16�40 
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� � C����d�� r�����d�� d� ���rd� ��� � C����� d� Or���� 

�a� �u� Quant. % 

M����r� 3�4 82% 

������� �6 13% 

��r����� 11 3% 

��� d�� ��rr�� 13 3% 
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5- AS AÇÕES RELATIVAS A DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA UFERSA, DETALHANDO, PARA 
CADA CASO:  

RELATÓRIO - OUVIDORIA UFERSA – 2014 

Nº. DO PROCESSO FATO DENUNCIADO PROVIDÊNCIAS ADOTADAS ESTÁGIO DE 
ATENDIMENTO

23091.000031/2014-06

Solicita providências relativas à 
conduta inapropriada e 
intimidações realizadas de um 
discente para com outro discente.

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria. 

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA 

23091.000542/2014-10 Denúncia contra crime de 
prevaricação. 

Processo em análise e tratamento na Unidade de Ouvidoria Ativo – Na Ouvidoria

23091.000638/2014-88 
Requer da ouvidoria da 
UFERSA, providências referente 
ao requerimento anexo. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria.

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 

23091.001672/2014-70 Denúncia de assédio moral na 
aula de Forragicultura I. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria 
através do Memorando 3/2014 – Ouvidoria. 

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 

23091.001766/2014-49 Solicitação de retratação. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria. 

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 
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23091.002075/2014-62 Assédio moral. 
Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria.

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 

23091.002132/2014-11 Concurso público 023/2014 
ensino de libras. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria Arquivado

23091.002695/2014-00 Ameaça de agressão. 
Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria.

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 

23091.004603/2014-18 Denúncia sobre assédio moral. 
Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria.

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 

23091.005194/2014-77 Possível uso indevido de veículo 
público. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria.

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 

23091.005713/2014-05 Denúncia de abuso. 
Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria.

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 

23091.005714/2014-41 
Dar ciência sobre as atitudes da 
professora Dra. Liz Carolina da 
Silva Cortes Lagos Assis. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado 
solicitação de parecer para a Coordenação do Programa de Pós-
Graduação em Produção Animal e para a Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação através de email 

Ativo – Na Ouvidoria 

23091.005830/2014-61 Averiguação de perseguição e 
assédio moral. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria. 

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 
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23091.006261/2014-71 

Denúncia para solicitar 
providências quanto ao 
comportamento de um docente. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria. 

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 

23091.006285/2014-20 

Denúncia para apurar práticas de 
conduta vedada a servidor 
público, cometidas por um 
docente. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria.

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA. 

23091.006286/2014-74 

Denúncia para apurar práticas de 
conduta vedada a servidor 
público, cometidas por um 
docente. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria e encaminhado com 
parecer para providências da Assessoria Especial/Reitoria.

Ativo – enviado para a 
Assessoria Especial/Reitoria 
da UFERSA 

23091.006586/2014-53 
Denúncia sobre o 
comportamento indevido de um 
docente do DCAN 

Processo sendo analisado e tratado pela Unidade de Ouvidoria Ativo – Na Ouvidoria

23091.006800/2014-71 Denúncia referente a reprovação 
de um discente em disciplina. 

Processo analisado e tratado pela Ouvidoria, encaminhado com 
parecer para providências da PROGRAD e devolvido para a 
Ouvidoria. 

Ativo – Na Ouvidoria
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6 - AS OBRIGAÇÕES LEGAIS DA UFERSA EM RELAÇÃO ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, EM 
ESPECIAL QUANTO AO DISPOSTO NO ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 108, DE 29 DE MAIO DE 2001, E NO § 2º 
DO ART. 41 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 109, DE 29 DE MAIO DE 2001.  

        Até meados de 2013 não havia registro de participação da entidade em sistema de previdência privada, contudo 
em decorrência da promulgação e implantação paulatina das disposições contidas na Lei no 12.618/20121 atualmente a 
UFERSA tem 69 (sessenta e nove) servidores que aderiram a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), dos quais 65 (sessenta e cinco) pertencentes à Carreira do Magistério Superior 
e 04 (quatro) da Carreira dos Técnico-Administrativo em Educação.                                                    

1
Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona; fixa 

o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a criação de 3 (três) 
entidades fechadas de previdência complementar, denominadas Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), 
Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Legislativo (Funpresp-Leg) e Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público 
Federal do Poder Judiciário (Funpresp-Jud); altera dispositivos da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004; e dá outras providências.  
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7 – RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS DA 
UNIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS. 

a) Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus 
Dependentes. 

Id����������� d� A���
C�d��� 2109.2004 T���� Atividade

T����� 
Assist�ncia M�dica e �dontoló�ica aos Servidores Civis, Em�re�ados, Militares e seus 

�e�endentes
I���������  - 

O�������  �

Pr��r��� 
Pro�rama de �est�o e Manuten��o do Minist�rio da Educa��o 
Códi�o: 2109

U��d�d� Or�������r�� 26264 – Universidade Federal Rural do Semi-�rido

A��� Pr��r���r�� (    ) Sim      ( x  )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras

L�� Or�������r�� ���� 
E������� Or�������r�� � F�������r� 

�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 
Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados

1.943.964,00 2.128.378,00 2.115.701,12 2.004.031,12 2.004.031,12 0,00 111.670,00 
E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida Montante 
Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 

� � � � � 
R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 

E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 
�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

� � � � � � 

b) Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos aos Servidores Civis, Empregados, Militares 
e seus Dependentes 
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Id����������� d� A���
C�d��� 2109.2010 T���� Atividade

T����� Assist�ncia Pr�-Escolar aos �e�endentes dos Servidores Civis, Em�re�ados e Militares

I���������  - 

O������� �

Pr��r��� 
Pro�rama de �est�o e Manuten��o do Minist�rio da Educa��o 
Códi�o: 2109

U��d�d� Or�������r�� 26264 – Universidade Federal Rural do Semi-�rido

A��� Pr��r���r�� (    ) Sim      ( x  )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras

L�� Or�������r�� ���� 
E������� Or�������r�� � F�������r� 

�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 
Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados 

156.000,00 182.360,00 171.397,80 171.397,80 171.397,80 0,00 0,00 
E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida Montante 
Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 

- - - - - 
R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 

E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 
�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

- - - - - - 
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c) Auxílio-Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Id����������� d� A���
C�d��� 2109.2011 T���� Atividade

T����� Aux�lio-�rans�orte aos Servidores Civis, Em�re�ados e Militares

I���������  - 

O������� �

Pr��r��� 
Pro�rama de �est�o e Manuten��o do Minist�rio da Educa��o 
Códi�o: 2109

U��d�d� Or�������r�� 
A��� Pr��r���r�� (    ) Sim      (  x )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras

L�� Or�������r�� ���� 
E������� Or�������r�� � F�������r� 

�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 
Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados 

5.652,00 52.650,00 43.274,08 43.274,08 43.274,08 0,00 0,00 
E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 
� � � � � 

R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 
E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 

�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

� � � � � � 
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d) Auxílio-Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares 

Id����������� d� A���
C�d��� 2109.2012 T���� Atividade

T����� Aux�lio-Alimenta��o aos Servidores Civis, Em�re�ados e Militares

I���������  - 

O������� �

Pr��r��� 
Pro�rama de �est�o e Manuten��o do Minist�rio da Educa��o 
Códi�o: 2109

U��d�d� Or�������r�� 
A��� Pr��r���r�� (    ) Sim      ( x  )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras

L�� Or�������r�� ���� 
E������� Or�������r�� � F�������r� 

�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 
Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados 

4.140.000,00 5.052.936,00 5.052.936,00 5.052.936,00 5.052.936,00 0,00 0,00 
E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida 
Montante 

Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 
� � � � � 

R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 
E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 

�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

� � � � � � 
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e) Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação 

Id����������� d� A���
C�d��� 2109.4572 T���� Atividade

T����� Ca�acita��o de Servidores P�blicos Federais em Processo de �ualifica��o e Re�ualifica��o

I���������  - 

O������� �

Pr��r��� 
Pro�rama de �est�o e Manuten��o do Minist�rio da Educa��o 
Códi�o: 2109

U��d�d� Or�������r�� 26264 – Universidade Federal Rural do Semi-�rido

A��� Pr��r���r�� (    ) Sim      ( x  )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras

L�� Or�������r�� ���� 
E������� Or�������r�� � F�������r� 

�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 
Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados 

449.805,00 449.805,00 264.755,41 219.569,69 219.569,69 0,00 45.185,72 
E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida Montante 
Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 

Servidor ca�acitado UN 185 230 229 
R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 

E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 
�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

103.872,22  88.247,68 0,00 Servidor ca�acitado UN 9 
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f) Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior 

Id����������� d� A���
C�d��� 2032.20R� T���� Atividade

T����� Funcionamento de Institui��es Federais de Ensino Su�erior

I��������� 

Ex�ans�o, reestrutura��o, interiori�a��o e manuten��o da Rede Federal de Educa��o Su�erior, 
com diversifica��o da oferta de cursos em conson�ncia com as necessidades do mundo do 
trabal�o, otimi�a��o da ca�acidade instalada das estruturas f�sica e de recursos �umanos e 
�romo��o de �es�uisa, ensino e extens�o visando a �ualidade e �arantindo condi��es de 
acessibilidade. 
Códi�o: 03��

O������� 

Am�liar o acesso � educa��o su�erior com condi��es de �erman�ncia e e�uidade �or meio, em 
es�ecial, da ex�ans�o da rede federal de educa��o su�erior, da concess�o de bolsas de estudos 
em institui��es �rivadas �ara alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, �romovendo o 
a�oio �s institui��es de educa��o su�erior, a eleva��o da �ualidade acad�mica e a �ualifica��o 
de recursos �umanos. 
Códi�o: 0841 

Pr��r��� 
Educa��o Su�erior - �radua��o, Pós-�radua��o, Ensino, Pes�uisa e Extens�o 

Códi�o: 2032
U��d�d� Or�������r�� 26264 – Universidade Federal Rural do Semi-�rido

A��� Pr��r���r�� (    ) Sim      ( x  )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras

L�� Or�������r�� ���� 
E������� Or�������r�� � F�������r� � R� 

�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 
Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados

24.929.591,00 26.973.333,00 22.606.851,41 15.516.193,24 15.509.292,69 6.900,55 7.090.658,17 
E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida Montante 
Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 

Estudante matriculado UN 8.000 - 7.800 
R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 

E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 
�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

12.267.037,87 9.709.759,36 105.338,74 Estudante matriculado UN 7.800 
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g) Reestruturação e expansão das Instituições Federais de Ensino Superior 

Id����������� d� A���
C�d��� 2032.8282 T���� Atividade

T����� Reestrutura��o e Ex�ans�o de Institui��es Federais de Ensino Su�erior

I���������  - 

O������� 

Am�liar o acesso � educa��o su�erior com condi��es de �erman�ncia e e�uidade �or meio, em 
es�ecial, da ex�ans�o da rede federal de educa��o su�erior, da concess�o de bolsas de estudos em 
institui��es �rivadas �ara alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, �romovendo o 
a�oio �s institui��es de educa��o su�erior, a eleva��o da �ualidade acad�mica e a �ualifica��o de 
recursos �umanos. 
Códi�o:0841

Pr��r��� Educa��o Su�erior - �radua��o, Pós-�radua��o, Pes�uisa e Extens�o - Códi�o: 2032
U��d�d� Or�������r�� 26264 – Universidade Federal Rural do Semi-�rido

A��� Pr��r���r�� (  ) Sim      ( x  )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras 

L�� Or�������r�� ���� 
E������� Or�������r�� � F�������r� 

�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 
Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados

43.915.869,00  43.915.869,00 26.066.867,47 11.779.720,86 11.779.720,86 0,00 14.287.146,61 
E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida Montante 
Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 

Pro�eto viabili�ado UN 3 4 4 
R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 

E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 
�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

32.947.357,23 21.922.709,75  103.784,66 Pro�eto viabili�ado UN 4 
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h) Apoio à capacitação e formação inicial e continuada para a educação básica 

Id����������� d� A���
C�d��� 2030.20R� T���� Atividade

T����� 
A�oio � Ca�acita��o e Forma��o Inicial e Continuada de Professores, Profissionais, 

Funcion�rios e �estores �ara a Educa��o B�sica

I��������� 

Consolida��o da �ol�tica nacional de forma��o, �romovendo a forma��o inicial e continuada 
de �rofissionais da educa��o b�sica com a�oio t�cnico, financeiro e �eda�ó�ico, nas modalidades 
�resencial e a dist�ncia, considerando �ro�ramas es�ec�ficos, como �ara �rofessores ind��enas, 
do cam�o e �uilombolas, a forma��o �ara a doc�ncia intercultural, a educa��o bil�n�ue, o ensino 
da �istória e cultura ind��ena, afrobrasileira e africana, o atendimento educacional es�eciali�ado, 
a educa��o em tem�o inte�ral, a educa��o de �ovens e adultos, a educa��o em direitos �umanos, a 
sustentabilidade socioambiental, as rela��es etnicorraciais, de ��nero, diversidade sexual e 
direitos da crian�a e do adolescente. 
Códi�o: 02B�

O������� 

Promover, em articula��o com os sistemas de ensino estaduais e munici�ais, a valori�a��o 
dos �rofissionais da educa��o, a�oiando e estimulando a forma��o inicial e continuada, a 
estrutura��o de �lanos de carreira e remunera��o, a aten��o � sa�de e � inte�ridade e as rela��es 
democr�ticas de trabal�o. 
Códi�o:0597

Pr��r��� 
Educa��o B�sica 
Códi�o: 2030

U��d�d� Or�������r�� 26264 – Universidade Federal Rural do Semi-�rido

A��� Pr��r���r�� (    ) Sim      ( x  )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras
L�� Or�������r�� ���� 

E������� Or�������r�� � F�������r� 
�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 

Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados
1.864.646,00  1.864.646,00  989.070,62  46.628,10  46.628,10  0,00  942.442,52 

E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida Montante 
Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 

Pessoa beneficiada UN 2.990 1.038 158 
R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 

E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 
�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

1.329.947,06 1.103.227,34 0,00 Pessoa beneficiada UN 103 
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i) Assistência ao Estudante de Ensino Superior 

Id����������� d� A���
C�d��� 2032.4002 T���� Atividade

T����� Assist�ncia ao Estudante de Ensino Su�erior

I��������� 

Am�lia��o do acesso, da �erman�ncia e da taxa de sucesso dos estudantes na educa��o su�erior, 
em institui��es ��blicas e �rivadas, inclusive �or meio de financiamento estudantil, com 
�romo��o da eleva��o da efici�ncia acad�mica, da �ualidade, da e�uidade e da inclus�o, 
considerando, inclusive, es�ecificidades das �o�ula��es do cam�o, ind��enas, �uilombolas, 
afrodescendentes e das �essoas com defici�ncia. 
Códi�o: 03�A

O������� 

Am�liar o acesso � educa��o su�erior com condi��es de �erman�ncia e e�uidade �or meio, em 
es�ecial, da ex�ans�o da rede federal de educa��o su�erior, da concess�o de bolsas de estudos em 
institui��es �rivadas �ara alunos de baixa renda e do financiamento estudantil, �romovendo o 
a�oio �s institui��es de educa��o su�erior, a eleva��o da �ualidade acad�mica e a �ualifica��o de 
recursos �umanos. 
Códi�o: 0841

Pr��r��� 
Educa��o Su�erior - �radua��o, Pós-�radua��o, Ensino, Pes�uisa e Extens�o. 

Códi�o: 2032
U��d�d� Or�������r�� 26264 – Universidade Federal Rural do Semi-�rido

A��� Pr��r���r�� (    ) Sim      ( x  )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras

L�� Or�������r�� ���� 
E������� Or�������r�� � F�������r� 

�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 
Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados

5.587.215,00 5.587.215,00 5.150.985,03  3.006.962,60  3.006.962,60  0,00  2.144.022,43 
E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida Montante 
Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 

Benef�cio concedido UN 2.500 - 2.986 
R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 

E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 
�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

1.326.296,47 1.144.222,54 0,00 Benef�cio concedido UN 832 
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j) Fomento às ações de graduação, Pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão   

Id����������� d� A���
C�d��� 2032.20�� T���� Atividade

T����� Fomento �s A��es de �radua��o, Pós-�radua��o, Ensino, Pes�uisa e Extens�o

I���������  - 

O������� 

A�oiar a forma��o de �essoal �ualificado em n�vel su�erior �ara fortalecer o sistema nacional de 
educa��o, contribuindo �ara a mel�oria da educa��o b�sica e �ara o fortalecimento e o 
crescimento da ci�ncia, da tecnolo�ia e da inova��o, visando ao desenvolvimento sustent�vel do 
Brasil. 
Códi�o:0803

Pr��r��� 
Educa��o Su�erior - �radua��o, Pós-�radua��o, Ensino, Pes�uisa e Extens�o 
Códi�o: 2032

U��d�d� Or�������r�� 26264 – Universidade Federal Rural do Semi-�rido

A��� Pr��r���r�� (    ) Sim      ( x  )N�o              Caso �ositivo: (     )PAC   (     ) Brasil sem Mis�ria (    ) �utras
L�� Or�������r�� ���� 

E������� Or�������r�� � F�������r� 
�ota��o �es�esa Restos a Pa�ar inscritos 2014 

Inicial Final Em�en�ada �i�uidada Pa�a Processados N�o Processados 
591.353,00 591.353,00 569.998,76 499.386,84 499.386,84 0,00 70.611,92 

E������� F����� 

�escri��o da meta Unidade de medida Montante 
Previsto Re�ro�ramado Reali�ado 

Iniciativa a�oiada UN 7 - 7 
R����� � P���r N�� �r������d�� � E��r������ A���r��r�� 

E������� Or�������r�� � F�������r� E������� F����� � M���� 
�alor em 
1�1�2014 

�alor 
�i�uidado �alor Cancelado �escri��o da Meta Unidade de 

medida Reali�ada 

247.317,31 208.644,11 0,00 Iniciativa a�oiada UN 2 
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Da análise dos programas previstos, a Unidade Auditoria Interna auditou as áreas de Pagamento de Aposentadoria e 
Pensões – Servidores Civis, Pagamento de Pessoal Ativo da União e Funcionamento das Instituições Federais de Ensino 
Superior, tendo alcançado resultados satisfatórios na aferição dos controles internos nessas áreas, com a minimização dos 
problemas de gestão/execução, tendo as unidades auditadas desempenho compatível com os ditames normativos e legais, 
bem como, quando houve necessidade de adequações, foram expedidas recomendações pela Unidade de Auditoria Interna 
aos Gestores da IFE, conforme consta nos Relatórios de Auditoria pertinentes. 
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7.1 – A AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS PELA UFERSA, QUANTO À SUA 
QUALIDADE, CONFIABILIDADE, REPRESENTATIVIDADE, HOMOGENEIDADE, PRATICIDADE, VALIDADE, 
INDEPENDÊNCIA, SIMPLICIDADE, COBERTURA, ECONOMICIDADE, ACESSIBILIDADE E ESTABILIDADE.   

O PAINT/2014 consignou na Ação de Auditoria no12 (Área 06 - Gestão Operacional) a realização de auditoria 
interna sobre os Indicadores de Gestão da UFERSA com o objetivo de realizar  a Análise da Fidedignidade dos Indicadores 
de Desempenho da UFERSA afetos ao exercício de 2013. Nesse diapasão, foi implementada a Ação em comento na qual o 
resultado consta no Relatório de Auditoria nº 08/2014. 

            7.2 – A AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS DA UFERSA. 

A análise e avaliação dos controles internos administrativos de cada unidade é feita à medida que a auditoria vai 
sendo realizada, podendo ser melhor observada na apreciação específica de cada trabalho de auditoria. Entretanto, cumpre 
destacar que as fragilidade detectadas foram sanadas em sua maioria, bem como há preocupação da gestão em aperfeiçoar 
os controles internos, com a finalidade de atendimento da eficiência administrativa. 
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7.3 – A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS  

O PAINT/2014 consignou na Ação de Auditoria nº 11 (Área 05 - Gestão de Suprimento de Bens e Serviços) a 
realização de auditoria interna sobre Obras, com objetivo de realizar o acompanhamento, inclusive por intermédio de 
inspeções in loco, da execução de obras em andamento na UFERSA durante o exercício 2014, selecionadas com base nos 
critérios de materialidade, relevância e risco. Contudo em razão da crescente demanda da AUDINT ocasionada pelo 
crescimento exponencial de recursos humanos, orçamentários e físicos que a UFERSA vem experimentando no decorrer 
dos últimos anos, somado, ao contingente reduzido de servidores para realização integral e qualitativa dos trabalhos de 
auditoria, ademais disso, a indisponibilidade de capacitação adequada para realização do trabalho (Memorando Eletrônico 
nº 39/2014–DDP, de 29 de Agosto de 2014) não foi possível no exercício de 2014 à realização da respectiva Ação de 
Auditoria, haja vista a necessidade de racionalizar os recursos humanos disponíveis.  

No entanto, a Área em comento não ficou descoberta e não houve prejuízo à verificação dos respectivos controles, 
em razão de no exercício de 2014 terem sido realizados amplos trabalhos de auditoria da lavra da CGU-RN sobre as Obras 
em andamento na UFERSA (OS 20120123 e OS 201205124), fato que reflexamente supriu a ausência de atuação da 
AUDINT na Área e racionalizou os recursos.  
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7.4 – A AVALIAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES 
FIRMADOS, CONTENDO:  

Nº. do convênio/
acordo/ajuste/ 
termo de 
parceria 

Observância aos arts. 11 
e 25 da Lei 
Complementar nº. 101/ 
2000 

Meta ou objetivo previsto Resultados 
alcançados 

Situação da prestação 
de contas. 

Atos e fatos que 
prejudicaram o 
desempenho 

Providências 
adotadas para os 
casos onde houve 
atraso ou ausência 
das prestações.  

Termo de 
Cooperação 
n°01/2012 

Diante das observações 
realizadas por 
amostragem em processos 
relativos a convênios, 
acordos e ajustes firmados 
não foi constatada a 
desobediência às 
exigências legais 
supradeclinadas. 

Nos processos analisados os
objetivos em cada caso trataram-
se de: Cooperação técnica para 
melhoramento no que tange a 
software; 
Financiamentos para instauração 
de projetos de melhoramento 
tecnológico para pesquisas na 
área-fim do órgão, ou seja, 
ensino, pesquisa e extensão, com 
a implementação de novos 
laboratórios, dentre outros;  
 Acordo de Cooperação com 
objetivo de viabilizar a formação 
inicial presencial de profissionais 
de magistério das redes públicas 
da educação básica.  

Os recursos 
foram 
aplicados e 
estão sendo 
executados os 
planos de 
trabalho 
conforme 
cronogramas 
especificados. 

A prestação de contas no 
caso de transferência de 
recursos por termos de 
cooperação será realizada 
pela parte proponente, no 
caso a UFRN; Nos 
demais casos, os 
processos ainda se 
encontram em fases 
diversas a prestação de 
contas, porém há nos 
contratos e planos a 
devida regulamentação 
com previsão a prestação 
de contas conforme 
estabelecido por Lei. 

Não há elementos 
fáticos que tenham 
trazido prejuízo ao 
desenvolvimento 
dos atos, 
entretanto, 
necessário maior 
fiscalização na 
execução dos 
projetos pelas 
comissões internas 
com esta função.  

Não houve atraso 
ou ausências de 
prestações de contas 
de responsabilidade 
da UFERSA. 
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7.5 – VERIFICAÇÃO DA CONSISTÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, IDENTIFICANDO OS 
NOMES DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM SUA FOLHA DE PAGAMENTO REVISADA, E O 
MÉTODO DE SELEÇÃO DA AMOSTRAGEM, SE FOR O CASO, PARA VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS, 
CONFIRMAÇÃO FÍSICA DOS BENEFÍCIOS E A REGULARIDADE DOS PROCESSOS DE ADMISSÃO, CESSÃO, 
REQUISIÇÃO, CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, REFORMA E PENSÃO.   

A análise da auditoria interna foi realizada ao longo da realização dos trabalhos pertinentes a Área de Gestão de RH, 
sendo emitidos Relatórios sobre Admissão, Regime de Dedicação Exclusiva, Processos Disciplinares, Aposentadoria e 
Pensão, conforme especificado no tópico quanto aos Relatórios da Unidade de Auditoria Interna. 
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8 – FATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL OCORRIDOS NA UFERSA, QUE 
TENHAM OCASIONADO IMPACTO SOBRE A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO: 

Inicialmente ressalta-se que a nosso ver, além de ter-se mantido uma boa receptividade e comunicação com a Alta 
Administração da UFERSA no exercício de 2014, houve no respectivo período avanço significativo na qualidade e eficácia 
dos trabalhos de auditoria realizados pela AUDINT, nesse diapasão, entendemos que a garantia dos resultados efetivos dos 
trabalhos da Unidade de Auditoria Interna deriva da busca conjunta de melhorias na gestão pública e deve ser resultante de 
um ambiente de cooperação entre a AUDINT e as demais Unidades Administrativas que compõe a UFERSA.  

No entanto a crescente demanda da AUDINT ocasionada pela maior participação da Unidade, dentro de suas 
atribuições/vedações legais e regimentais, assessorando, cooperando e contribuindo nas questões afetas ao alcance do 
melhor interesse público no âmbito da entidade, bem como, o crescimento exponencial de recursos humanos, 
orçamentários e físicos que a UFERSA vem experimentando no decorrer dos últimos anos, somado, ao contingente 
reduzido de servidores e a ausência de capacitação, estímulos e recursos tecnológicos adequados para realização dos 
trabalhos de auditoria, tornou-se um desafio a ser equacionado pela AUDINT.  
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9- DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA.  

9.1 – INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS AO LONGO DO EXERCÍCIO E OS 
RESULTADOS ALCANÇADOS, DEVENDO-SE APONTAR O QUANTITATIVO DE AUDITORES TREINADOS E O 
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS METODOLOGIAS. 

AÇÕES DE CAPACITAÇÃO 
QUANTITATIVO 
DE AUDITORES 

TREINADOS 
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS 

METODOLOGIAS 
RESULTADOS 
ALCANÇADOS 

40º Fórum Técnico Nacional das Auditorias Internas 
das Instituições Federais vinculadas ao Ministério da 
Educação. 

01 Técnicas de Auditoria Conhecimento Técnico, 
atualização e reciclagem. 

41º Fórum Técnico Nacional das Auditorias Internas 
das Instituições Federais vinculadas ao Ministério da 
Educação. 

01 Técnicas de Auditoria 
Conhecimento Técnico, 
atualização e reciclagem. 

Curso de registro de atos de aposentadoria no SISAC. 
Programa CAPACITA da Controladoria Geral da 
União. 

01 Técnicas de Auditoria Conhecimento Técnico 

Curso sobre o Papel da Auditoria Interna. Programa 
CAPACITA da Controladoria Geral da União. 02 

Técnicas de Auditoria Conhecimento Técnico, 
atualização e reciclagem. 
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9.2 – INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA 
INTERNA, TAIS COMO REVISÃO DE NORMATIVOS INTERNOS DE AUDITORIA, REDESENHOS ORGANIZACIONAIS 
COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA E AQUISIÇÃO OU DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E 
SOFTWARES APLICADOS À AÇÃO DE AUDITORIA. 

9.2.1 - Elaboração e encaminhamento (Memorando Eletrônico nº 19/2014 – AUDINT, de 17 de Fevereiro de 2014) 
a Alta Gestão da Universidade Federal Rural do Semi-Árido do Plano de Desenvolvimento da Unidade de Auditoria 
Interna da UFERSA (exercício 2014-2018), o qual CONSIGNA proposições objetivas para conhecimento e análise da 
Administração Superior da UFERSA voltadas a propiciar/estimular a adoção de medidas de fomento e suporte ao 
Desenvolvimento Institucional da Unidade de Auditoria Interna desta IFE a médio/longo prazo.  

9.2.2 - Em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União afetas ao funcionamento e estrutura 
das Auditorias Internas das Instituições Federais de Ensino, foi formalizado pela AUDINT o encaminhamento 
(Memorando Eletrônico nº 102/2014 – AUDINT, de 07 de Novembro de 2014) de proposta de Emenda ao Regimento 
Geral da Universidade para contemplar no respectivo regulamento a previsão de livre acesso do Auditor Chefe ao Conselho 
Universitário da UFERSA.   

9.2.3 - Remoção (Portaria UFERSA/GAB nº 0893/2014, de 27 de janeiro de 2014) do Servidor Antônio Gilberto 
Martins da Pró – Reitoria de Planejamento para a Unidade de Auditoria Interna.
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10 - CONCLUSÃO 

Em face dos exames realizados no período em que se refere o presente relatório e diante da observância aos pontos 

requeridos pela IN n°01 CGU, de 03 de janeiro de 2007, submetemos o presente relatório para os fins mister.

Mossoró, 31 de janeiro de 2015. 

André Luís Américo Moreira 
   Auditor C�efe 

          Mat. SIAPE 0148152 



 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA  

Conselho Universitário – CONSUNI 
3ª Reunião Ordinária de 2015 

 

 

7º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre Minuta de Decisão que delega à Pró-Reitoria de Graduação a atribuição de 
instituir as comissões para escolha do Coordenador e do Vice-Coordenador dos cursos de graduação, conforme 

Memorando Nº 153/2015 – PROGRAD. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 

PRÓREITORIA DE GRADUAÇÃO

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 153/2015  PROGRAD (11.01.02) 
(Identificador: 201533028) 

Nº do Protocolo: 23091.004329/201568
MossoróRN, 12 de Maio de 2015.

SECRETARIA DE ORGÃOS COLEGIADOS

Título: Solicitação de inclusão de ponto de pauta  CONSUNI  Minuta de Decisão

Prezada Secretária,
 
 
Venho  solicitar  a  inclusão  de  ponto  de  pauta  na  próxima  reunião  ordinária  do  CONSUNI
referente  a Minuta de Decisão (anexa) que delega para a PROGRAD a instituição de comissão
eleitoral para escolha de Coordenador e ViceCoordenador dos cursos de graduação.
 
 
Atenciosamente,
 

Para realizar o download do arquivo em anexo, clique aqui.

(Autenticado em 12/05/2015 09:47) 
AUGUSTO CARLOS PAVAO 
PROREITOR  TITULAR 
Matrícula: 1620000 

Fechar Copyright 2007  Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação 
UFERSA
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

 

MINUTA DE DECISÃO CONSUNI Nº ______/2015, de ______ de _________ de 2015 

 

Delega à Pró-Reitoria de Graduação a atribuição de 

instituir as comissões para escolha do Coordenador 

e do Vice-Coordenador dos cursos de graduação. 

 

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 conferir maior celeridade aos processos de condução aos 

cargos de Coordenador e do Vice-Coordenador dos cursos de graduação da UFERSA; 

CONSIDERANDO o art. 12 da Lei Federal nº. 9.784/99; 

 

CONSIDERANDO o inciso XXIV do Art. 44 e o inciso XII do art. 79 do Regimento Geral da 

UFERSA; 

 

 

DECIDE: 

Art. 1 °. Delegar à Pró-Reitoria de Graduação a atribuição de instituir as comissões eleitorais para 

escolha do Coordenador e do Vice-Coordenador dos cursos de graduação. 

Art. 2º. A Delegação que trata o art. 1º subsistirá até que modificado o Regimento Geral ou 

revogada esta Decisão. 

Art. 3°. Esta Decisão entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Mossoró, ____ de ________ de 2015. 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 

 



 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA  

Conselho Universitário – CONSUNI 
3ª Reunião Ordinária de 2015 

 

 

8º PONTO 

 

Apreciação e deliberação Minuta de Resolução que cria a medalha “Professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia” 
e o Diploma de “Mérito Administrativo”; define critérios para suas concessões e dos Títulos Honoríficos, no 

âmbito da UFERSA. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 

REITORIA

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 7/2015  REITORIA (11.01) 
(Identificador: 201533086) 

Nº do Protocolo: 23091.004427/201503
MossoróRN, 13 de Maio de 2015.

SECRETARIA DE ORGÃOS COLEGIADOS

Título: Apreciação de Minuta de Resolução 

Assunto: 069  OUTROS ASSUNTOS REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Prezada Secretária,
 
De  ordem  do  Magnífico  Reitor,  encaminhamos  para  inclusão  de  pauta  do  Conselho
Universitário a Minuta de Resolução que trata sobre Títulos Honoríficos na UFERSA.
 
Sem mais, nos despedimos.

Atenciosamente,

Para realizar o download do arquivo em anexo, clique aqui.

(Autenticado em 13/05/2015 16:16) 
CAROLYNE OLIVEIRA SOUZA 

SECRETARIO EXECUTIVO 
Matrícula: 1959775 

Fechar Copyright 2007  Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação 
UFERSA
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
 

RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA n.º XX/2015, DE XXX DE XXXXX DE 2015 

 

Cria a medalha “Professor Jerônimo Vingt-un 

Rosado Maia” e o Diploma de “Mérito 

Administrativo”; define critérios para suas 

concessões e dos Títulos Honoríficos, no 

âmbito da UFERSA. 

 

O Presidente em exercício do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de 

suas atribuições legais e com base na deliberação deste Órgão Colegiado em sua xxª 

Reunião xxxxxxx do ano 2015, realizada no dia xx de xxxxx de 2015, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de definir critérios para concessão dos títulos 

honoríficos de Doutor Honoris Causa e de Professor Emérito; 

CONSIDERANDO os parágrafos 1º e 2º do artigo 413, do Regimento da 

UFERSA; 

CONSIDERANDO os parágrafos XVII e XVIII, artigo 13, do Estatuto da 

UFERSA, que prevê a possibilidade de criar e conceder prêmios e distinções, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Criar a medalha “Professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia” e o Diploma de 

“Mérito Administrativo”, bem como definir critérios para suas concessões e dos Títulos 

Honoríficos, no âmbito da UFERSA. 

Art. 2º. A UFERSA concederá os títulos de Professor Emérito e de Doutor Honoris 

Causa, na forma definida pelo Regimento da UFERSA. 



 
Art. 3º. A UFERSA concederá o Diploma de Mérito Administrativo a servidores ativos 

ou inativos, pertencentes aos seus quadros, que tenham prestado relevantes serviços à 

Universidade.  

Art. 4º. A medalha “Professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia” será concedida a 

cidadão ou cidadã que tenha prestado relevantes serviços no âmbito social, cultural, 

político, administrativo e ou educacional à sociedade. 

Art. 5º. Para a concessão da medalha “Professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia”, dos 

Títulos Honoríficos e do Diploma de Mérito Administrativo, observar-se-ão as 

seguintes instruções:  

I – as propostas para concessão da medalha “Professor Jerônimo Vingt-un Rosado 

Maia” e dos Títulos Honoríficos deverão ser encaminhadas pelo Reitor ao CONSUNI, 

devidamente justificadas e instruídas com exposição de motivos e com os Currículos 

dos indicados;  

a) para cada categoria de título deverá haver apenas uma indicação pelo CONSUNI, em 

período nunca inferior a um ano entre uma concessão e outra;  

b) as propostas deverão ser encaminhadas até 60 (sessenta) dias antes da realização da 

Assembleia Universitária; 

II – as propostas para concessão do Diploma de Mérito Administrativo deverão ser 

encaminhadas pelo Reitor ao CONSUNI, devidamente justificadas e instruídas com 

exposição de motivos, para cada indicação;  

a) o CONSUNI poderá aprovar a concessão de mais de uma indicação por Unidade 

Acadêmica e Administrativa, uma única vez ao ano; 

b) as propostas deverão ser encaminhadas até 60 (sessenta) dias antes da realização da 

Assembleia Universitária; 

Parágrafo único: Para a concessão do Título de Doutor Honoris Causa a proposta 

deverá ser instruída com memorial justificativo, devendo conter amplas informações 

bibliográficas sobre a personalidade indicada e destaque aos pontos particularmente 

relevantes para o título.  

Art. 6º. O CONSUNI designará Comissão Especial para analisar as propostas e emitir 

parecer, que será submetido ao Colegiado para votação, em sessão a ser realizada até 30 

(trinta) dias antes da realização da Assembleia Universitária. 

Parágrafo único. A Comissão Especial será constituída por membros do CONSUNI, e 

totalizará três membros por cada categoria a ser analisada. 



 
Art. 7º. Os Títulos Honoríficos, a medalha “Professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia” 

e o Diploma de Mérito Administrativo, poderão ser concedidos in memoriam, 

procedendo-se à entrega da condecoração a representante da família do homenageado.  

Art. 8º. Os homenageados com os Títulos Honoríficos, a medalha “Professor Jerônimo 

Vingt-un Rosado Maia” e o Diploma de Mérito Administrativo, serão certificados por 

diploma, que fará menção à presente resolução e à sessão plenária do CONSUNI em 

que foi aprovada a concessão da honraria. 

Parágrafo Único: Os diplomas correspondentes aos Títulos Honoríficos, à medalha 

“Professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia” e o de Mérito Administrativo, serão 

assinados pelo Reitor e transcritos no livro próprio da Instituição.  

Art. 9º. Perderá o direito de uso do título ou diploma, devendo restituí-lo ao CONSUNI, 

o agraciado que vier a praticar ato atentatório à dignidade e ao espírito da honraria, tais 

como atos ilícitos contra a administração pública, crimes contra pessoas, entre outros. 

Parágrafo único. A cassação da honraria será proposta por qualquer membro do 

CONSUNI, mediante justificativa, e exigirá aprovação de 2/3 (dois terços) de seus 

membros, sendo deliberada em sessão do colegiado.  

Art. 10. A entrega dos Títulos Honoríficos, a medalha “Professor Jerônimo Vingt-un 

Rosado Maia” e do Diploma de Mérito Administrativo, ocorrerá por ocasião da 

Assembleia Universitária. 

Parágrafo único: A pedido do homenageado e mediante decisão do Presidente do 

CONSUNI, a entrega da honraria poderá ser feita em ato simples; hipótese em que 

também será admitido ao homenageado fazer-se representar, em caso devidamente 

justificado.  

Art. 11. Os casos omissos nesta resolução serão decididos pelo CONSUNI.  

Art. 12. Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.  

 

 

__________________________________ 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 
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MINUTA DE RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº _____/2014, de __ de _____ de 

2014. 

     

Dispõe sobre o Código de Ética Profissional da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - UFERSA, no uso de suas atribuições legais e com 

base na deliberação deste Órgão Colegiado em sua __ª Reunião Ordinária de 2014, em sessão 

realizada no dia ___ de ________, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de atualização da normatização acerca do 

Código de Ética Profissional da UFERSA; 

CONSIDERANDO o que preleciona o Decretos Federais nº. 6.029/2007 e n° 

1.171/1994; 

 

 

 

RESOLVE: 

  

CAPÍTULO I 

Da Finalidade 

 

Art. 1º Esta Resolução tem como finalidade regulamentar as disposições relativas 

ao Código de Ética Profissional no âmbito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), de acordo com o Código de Conduta do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, e no Decreto n. 6.029/2007 e Decreto n° 1.171, de 22 de junho de 1994 no 

que tange à competência, estrutura organizacional, atribuições, deveres e responsabilidades dos 

membros da Comissão de Ética Profissional, seu funcionamento e disposições gerais. 

 

CAPÍTULO II 

Dos Principais Deveres do Servidor Público 

 

Art. 2º São deveres fundamentais do servidor público: 

I - desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de 

que seja titular; 
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II - exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou 

procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas 

ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas 

atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário; 

III - ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, 

escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o 

bem comum; 

IV - jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos 

bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo; 

V - tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de 

comunicação e contato com o público; 

VI - ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se 

materializam na adequada prestação dos serviços públicos; 

VII - ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade 

e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de 

preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e 

posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral; 

VIII - ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra 

qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder Estatal; 

IX - resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, 

interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em 

decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las; 

X - zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da 

vida e da segurança coletiva; 

XI - ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca 

danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema; 

XII - comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 

contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis; 

XIII - manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos 

mais adequados à sua organização e distribuição; 

XIV - participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do 

exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum; 

XV - apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função; 

XVI - manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação 

pertinentes ao órgão onde exerce suas funções; 

XVII - cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as 

tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, 

mantendo tudo sempre em boa ordem; 
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XVIII - facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito; 

XIX - exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam 

atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do 

serviço público e dos jurisdicionados administrativos; 

XX - abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com 

finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não 

cometendo qualquer violação expressa à lei; 

XXI - divulgar e informar a todos os integrantes da sua classe sobre a existência 

deste Código de Ética, estimulando o seu integral cumprimento. 

 

Art. 3º No desenvolvimento de atividades de pesquisa, o docente deve assegurar-se 

de que:  

I - os métodos utilizados são adequados e compatíveis com as normas éticas 

estabelecidas em seu campo de trabalho e das quais deve ter pleno conhecimento;  

II - os objetivos do projeto são cientificamente válidos, justificando o investimento 

de recursos e tempo;  

III - os objetivos da pesquisa e a divulgação dos seus resultados devem ser 

públicos, salvo nas hipóteses devidamente justificadas por razões estratégicas de interesse 

público;  

IV - dispõe das condições necessárias para realizar o projeto;  

V - as conclusões são coerentes com os resultados elevam em conta as limitações 

dos métodos e técnicas utilizadas;  

VI - na apresentação e publicação dos resultados e conclusões é dado crédito a 

colaboradores e outros pesquisadores, cujos trabalhos se relacionem com o seu ou que tenham 

contribuído com informações ou sugestões relevantes, bem como à Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido;  

VII - tratando-se de pesquisa envolvendo pessoas, individuais ou coletivas, são 

respeitados os princípios estabelecidos nas declarações e convenções sobre Direitos Humanos, 

na Constituição Federal e na legislação específica;  

VIII - é vedado ao docente e ao pesquisador utilizar recursos destinados ao 

financiamento de pesquisa em benefício próprio ou de terceiros ou com desvio de finalidade 

 

CAPÍTULO III 

Das Vedações ao Servidor Público 

 

Art. 4º São condutas vedadas ao servidor público da UFERSA:  
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I - o uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, 

para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem; 

II - prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que 

deles dependam; 

III - ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração 

a este Código de Ética ou ao Código de Ética de sua profissão; 

IV - usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito 

por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material; 

V - deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento para atendimento do seu mister; 

VI - permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou 

interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados 

administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores; 

VII - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda 

financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, 

familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro 

servidor para o mesmo fim; 

VIII - alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para 

providências; 

IX - iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em 

serviços públicos; 

X - desviar servidor público para atendimento a interesse particular; 

XI - retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer 

documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público; 

XII - fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu 

serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros; 

XIII - apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente; 

XIV - dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a 

honestidade ou a dignidade da pessoa humana; 

XV - exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos 

de cunho duvidoso. 

 

Artigo 5º É vedado aos membros da Universidade:  

I - na elaboração de artigos e relatórios, falsear dados sobre suas publicações;  

II - nas suas publicações, não dar crédito a colaboradores e outros que tenham 

contribuído para obtenção dos resultados nelas contidos;  
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III - utilizar, sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, 

informações, opiniões ou dados ainda não publicados;  

IV - apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações, sob a 

forma de texto, imagens, representações gráficas ou qualquer outro meio, que na realidade não 

o sejam;  

V - falsear dados ou deturpar sua interpretação científica;  

VI - falsear dados sobre sua vida acadêmica pregressa. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Comissão de Ética Profissional 

 

Seção I 

Da composição da Comissão de Ética Profissional 

 

Art. 6º A Comissão será composta por três membros titulares e três suplentes, 

escolhidos entre servidores do quadro permanente de pessoal da UFERSA, designados pelo 

Reitor. 

 

Art. 7º A estrutura organizacional da comissão dar-se-á da seguinte forma: 

I - um presidente; 

II - dois membros titulares; 

III - três membros suplentes; 

IV - secretário, que pode ser indicado entre os seus membros. 

§1º O primeiro presidente terá mandato de três anos. 

§2º Após o fim do mandato do primeiro presidente, este cargo será exercido pelo 

conselheiro com maior tempo no conselho naquele mandato.  

 

Seção II 

Das atribuições dos membros da Comissão de Ética Profissional 

 

Art. 8º São atribuições do Presidente da Comissão: 

I - convocar e presidir as reuniões da Comissão; 

II - representar a Comissão; 
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III - dar execução às decisões da Comissão; 

IV - autorizar a presença nas reuniões de pessoas que, por si ou por 

órgãos/entidades que representem, possam contribuir na condução dos trabalhos da Comissão; 

V - decidir os casos de urgência, ad referendum da Comissão. 

 

Art. 9º São atribuições dos membros titulares da Comissão: 

I - examinar as matérias que lhes forem submetidas, emitindo parecer conclusivo e 

fundamentado; 

II - solicitar informações a respeito de matérias sob exame da Comissão; 

III - representar a Comissão, por delegação de seu Presidente. 

Parágrafo único. Aos membros suplentes da Comissão, incumbe substituir os 

membros titulares em suas ausências. 

 

Art. 10. São atribuições da Secretaria da Comissão: 

I - organizar a agenda e a pauta das reuniões e assegurar o apoio administrativo e 

logístico à Comissão; 

II - secretariar as reuniões; 

III - proceder ao registro das reuniões e à elaboração de suas atas; 

IV - instruir as matérias submetidas à deliberação; 

V - providenciar a instrução de matéria para deliberação da Comissão, nos casos 

em que houver necessidade de parecer sobre a legalidade de ato a ser por ela editado; 

VI - manter a guarda dos processos depositados na secretaria da Comissão; 

VII - desenvolver ou supervisionar a elaboração de estudos e pareceres como 

subsídios ao processo de tomada de decisão da Comissão; 

VIII - solicitar às autoridades submetidas ao Código de Ética, informações e 

subsídios visando à instrução de procedimento sob apreciação da Comissão; 

IX - elaborar anualmente relatório das atividades desenvolvidas pela Comissão. 

 

Seção III 

Das Competências da Comissão de Ética Profissional 

 

Art. 11. Compete à Comissão de Ética Profissional, no âmbito da UFERSA: 
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I - zelar pelo cumprimento do Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Federal e submeter propostas à Comissão de Ética Pública para o aperfeiçoamento do referido 

Código; 

II - atuar como instância consultiva de dirigentes e servidores no âmbito da 

UFERSA; 

III - instaurar, de ofício ou a requerimento, processos éticos e aplicar a sanção 

cabível, conforme a sua competência; buscando precipuamente a prevenção de conflitos e a 

preservação da moralidade na Administração Pública; 

IV - aconselhar sobre a ética profissional do Servidor Público no trato com pessoas 

e com o patrimônio público, com vistas ao fortalecimento da ética pública e ao 

restabelecimento da confiança nas instituições públicas; 

V - promover seminários, simpósios e outros eventos correlatos, que propiciem a 

difusão e a conscientização de condutas éticas; 

VI - orientar os servidores no sentido de adotar uma conduta conforme os 

princípios reitores da Administração Pública, inspirando o respeito pelos seus pares e pelo 

Serviço Público; 

VII - explicitar os desvios éticos e superá-los por meio de uma atuação positiva e 

pedagógica, buscando a prevalência da ética no contexto prático da Instituição; 

VII - conhecer, identificar e administrar os conflitos de interesses no âmbito da 

UFERSA; tendo como premissa básica a conscientização do Servidor Público; 

X - fornecer à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas os registros sobre a conduta ética 

dos servidores da UFERSA, para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os 

demais procedimentos próprios da carreira do Servidor; 

XI - encaminhar a decisão e o respectivo procedimento de apuração de desvio de 

conduta ética à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, para as providências 

pertinentes; 

XII – propor Acordo de Conduta Pessoal e Profissional. 

Parágrafo único. Compete a Comissão de Ética Profissional sugerir sanções, 

conforme preceitos legais os servidores cuja conduta esteja em desacordo com esta Resolução 

e demais normativos legais e regimentais. 

 

Seção IV 

Do funcionamento da Comissão de Ética Profissional 

 

Art. 12. Os mandatos dos primeiros membros serão de um, dois e três anos, 

estabelecidos na Portaria de designação. Os mandatos dos membros subsequentes serão de três 

anos não coincidentes em sua totalidade. 
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Art. 13.  É dever do titular de entidade ou órgão da Administração Pública Federal, 

direta e indireta: 

I - assegurar as condições de trabalho para que as Comissões de Ética cumpram suas 

funções, inclusive para que do exercício das atribuições de seus integrantes não lhes resulte 

qualquer prejuízo ou dano; 

II - conduzir em seu âmbito a avaliação da gestão da ética conforme processo 

coordenado pela Comissão de Ética Profissional. 

 

Art. 14.  As reuniões da Comissão ocorrerão, em caráter ordinário, mensalmente; 

e, extraordinariamente, quando necessário, por iniciativa de qualquer de seus membros. 

 

Art. 15.  As deliberações da Comissão serão tomadas pelo voto da maioria simples 

de seus membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 

 

Art. 16.  A pauta das reuniões da Comissão será composta a partir de sugestões de 

qualquer de seus membros, ou por iniciativa da secretaria, admitindo-se, no início de cada 

sessão, a inclusão de novos assuntos. 

 

Art. 17.  O processo de apuração de infração ao Código de Ética será instaurado de 

ofício ou em razão de denúncia fundamentada, desde que haja indícios suficientes, e observado 

o seguinte: 

I – notificação do servidor denunciado para manifestar-se, por escrito, no prazo de 

dez dias; 

II – produção de prova documental ou testemunhal, destacando que: 

a) a produção de prova poderá ser feita pelo manifestante ou pela própria 

Comissão; 

b) a indicação de testemunhas será de, no máximo, quatro; podendo a Comissão, 

por intermédio de seu Presidente, indeferir pedidos de produção de provas considerados 

impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos 

fatos; 

c) a Comissão, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas além das 

indicadas; 

d) sempre que possível, a Comissão ouvirá as testemunhas na mesma sessão. 

§ 1º O secretário, em suas ausências ou impedimentos, será substituído por um dos 

membros da Comissão, a ser designado pelo Presidente, mediante termo lavrado em ata. 
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§ 2º O Secretário submeterá anualmente à Comissão um plano de trabalho que 

contemple as principais atividades a serem desenvolvidas, propondo metas, indicadores e 

dimensionando os recursos necessários. 

§3º As denúncias de que trata o caput devem ser encaminhadas a Ouvidoria da 

UFERSA, a qual as encaminhará para a Comissão de Ética. 

 

Seção V 

Dos deveres e responsabilidades dos membros da Comissão de Ética Profissional 

 

Art. 18.  Os trabalhos da Comissão devem ser desenvolvidos com celeridade e 

observância dos seguintes princípios: 

I - proteção à honra e à imagem da pessoa investigada; 

II - proteção à identidade do denunciante, se este assim o desejar; 

III - independência e imparcialidade de seus membros na apuração dos fatos. 

 

Art. 19.  Eventuais conflitos de interesse, efetivos ou potenciais, que possam surgir 

em função do exercício das atividades profissionais dos membros da Comissão deverão ser 

informados aos demais integrantes do Colegiado. 

Parágrafo único. O membro da Comissão estará impedido de participar de 

procedimento envolvendo servidor ou autoridade com quem tenha relação de parentesco ou 

que lhe seja direta e hierarquicamente superior ou subordinado. 

 

Art. 20. As matérias examinadas nas reuniões da Comissão têm caráter sigiloso, ao 

menos até sua deliberação final, quando será decidida sua forma de encaminhamento. 

Parágrafo único. Os membros da Comissão não poderão manifestar-se 

publicamente sobre situação específica que seja objeto de deliberação formal do Colegiado. 

 

Art. 21. O membro da Comissão deverá justificar, antecipadamente, a eventual 

impossibilidade de comparecer às reuniões, de modo a possibilitar a convocação tempestiva do 

respectivo suplente. 

 

CAPÍTULO V 

Das disposições gerais 

 

Art. 22. Estão sujeitos à presente Resolução todos os membros desta Comissão. 
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Art. 23. No final de cada ano será realizada uma atividade de avaliação da 

consecução do planejamento adotado por esta Comissão. 

 

Art. 24. Caberá à Comissão de Ética Profissional da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido dirimir as dúvidas e resolver os casos omissos decorrentes da aplicação desta 

Resolução. 

 

Art. 25. Fica revogada a Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 007/2008. 

 

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data. 

 

 

 

Mossoró-RN, ___ de ___________ de 2014. 

 

 

 

 

JOSÉ DE ARIMATEA DE MATOS 

Presidente 
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Outras ocorrências. 

 
 

 

 

 

 

  


