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Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 1 

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

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

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

Ordinária de dois mil e dezesseis. Estiveram presentes os Conselheiros representantes 5 

docentes Ady Canário de Souza Estevão, André Moreira de Oliveira, Antônio Jorge 6 

Soares, Daniel Freitas Freire Martins, Francisco Edcarlos Alves Leite, José Domingues 7 

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

Carvalho Serafim de Oliveira, Nilza Dutra Alves, Rita Diana de Freitas Gurgel, Rodrigo 9 

Nogueira de Codes, Rui Sales Júnior, Shirlene Kelly Santos Carmo, Stefeson Bezerra de 10 

Melo, Subênia Karine de Medeiros, Wildoberto Batista Gurgel, Manoel Quirino da Silva 11 

Júnior e Hudson Pacheco Pinheiro; os representantes técnico-administrativos Francimar 12 

Honorato dos Santos, Giorgio Mendes Ribeiro e Thiago Henrique Gomes Duarte 13 

Marques; Conselheiros com faltas justificadas: Jacimara Villar Forbeloni, Marta Ligia Pereira 14 

da Silva e Marco Antônio Diodato, Aldo Fernandes de Sousa Neto e Rosimeiry Florêncio de 15 

Queiroz Rodrigues. PAUTA: Primeiro ponto: Apresentação do Relatório de Atividades da 16 

Ouvidoria referente ao semestre dois mil e quinze, ponto, um, encaminhado por meio do 17 

Memorando Eletrônico Número sete/ dois mil e quinze - OUVIDORIA. O ponto teve como 18 

convidado o servidor Antônio Wilton de Morais Júnior. Segundo ponto: Apreciação e 19 

deliberação sobre afastamentos de servidores docentes para qualificação; Terceiro ponto: 20 

Apreciação e deliberação sobre renovações de afastamento de servidores para qualificação.  21 

Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre recursos interpostos pelos candidatos: Hidalyn 22 

Theodory Clemente Mattos de Souza, inscrito no Concurso Público para Professor Substituto 23 

regido pelo Edital Número quarenta e um/dois mil e quinze; e Ketson Bruno da Silva, inscrito no 24 

Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital Número trinta e nove/dois mil e 25 

quinze; Quinto ponto: Homologação do resultado parcial do Concurso Público para Professor 26 

Efetivo regido pelo Edital Número trinta e nove/dois mil e quinze, conforme Memorando 27 

Eletrônico Número dezesseis/ dois mil e dezesseis - CPPS; Sexto ponto: Apreciação e 28 

deliberação sobre a minuta de Resolução que cria e regulamenta a Política de Segurança da 29 

Informação e Comunicação da UFERSA, encaminhada por meio do Memorando Eletrônico 30 

Número três/ dois mil e quinze – CGTI. O sexto ponto teve como convidado o servidor Kléber 31 

Jacinto. Sétimo ponto: Apreciação e deliberação sobre a redistribuição do servidor docente 32 

José Neto Barreto Júnior. Oitavo ponto: Outras ocorrências. Tendo constatado quórum legal, 33 

o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura 34 
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da pauta e a colocou em discussão. O Conselheiro Giorgio Mendes Ribeiro propôs que o 35 

sexto ponto de pauta fosse realocado para o segundo ponto. A Conselheira Nilza Dutra Alves 36 

propôs inclusão de ponto referente à eleição dos membros da Comissão Permanente de 37 

Pessoal Docente – CPPD. O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel propôs retirar o sexto 38 

ponto de pauta e disse que o documento estava sem diretrizes, critérios de avaliação, termos 39 

de políticas, fontes de fomento, objetivos e outros fatores que julgava necessários para a 40 

composição do documento. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques 41 

defendeu a permanência do sexto ponto e disse que seria necessário que o Conselho 42 

discutisse o documento e, se achasse necessário, sugerisse melhorias. O Conselheiro 43 

Francimar Honorato dos Santos disse que o servidor Kléber Jacinto estava presente na Sala 44 

de Reuniões e que seria importante que o Conselho discutisse o assunto e ouvisse as 45 

explanações do convidado. Por fim, as propostas foram colocadas em votação. A proposta da 46 

Conselheira Nilza Dutra Alves foi aprovada por unanimidade. A proposta do Conselheiro 47 

Wildoberto Batista Gurgel não foi aprovada e obteve sete votos favoráveis, onze contrários e 48 

quatro abstenções. A proposta do Conselheiro Giorgio Mendes Ribeiro foi aprovada por onze 49 

votos favoráveis, três contrários e seis abstenções. Com as propostas aprovadas, o sexto 50 

ponto de pauta passou a ser o segundo ponto de pauta e os demais pontos seguiram a 51 

sequência a partir do terceiro ponto até o sétimo ponto de pauta. O oitavo ponto de pauta 52 

passou a ser o ponto proposto pela Conselheira Nilza Dutra Alves e o ponto referente a “outras 53 

ocorrências” passou a ser nono da pauta. O Presidente do Conselho José de Arimatea de 54 

Matos fez a leitura das justificativas de falta e as colocou em votação. As justificativas foram 55 

aprovadas por dezoito votos favoráveis e quatro abstenções. PRIMEIRO PONTO. Foi aprovada 56 

a participação do Ouvidor Antonio Wilton de Morais Junior como Convidado nas discussões 57 

deste ponto. O convidado Antonio Wilton de Morais Junior fez a leitura do documento e 58 

explicou os gráficos presentes no relatório para o Conselho. O Conselheiro Wildoberto Batista 59 

Gurgel parabenizou o convidado pelo trabalho de composição do relatório e sugeriu que 60 

fossem melhorados alguns aspectos, como as cores utilizadas no gráfico, para que pessoas 61 

daltônicas pudessem compreender melhor. Disse que sentiu falta de aspectos qualitativos para 62 

uma melhor análise dos níveis das denúncias apresentadas. O Conselheiro Manoel Quirino 63 

da Silva Júnior parabenizou o trabalho do Ouvidor e sugeriu que fosse solicitado, às unidades 64 

acadêmicas, que os coordenadores de curso verificassem o Sistema Integrado de Gestão de 65 

Atividades Acadêmicas – SIGAA para ter acesso às observações encaminhadas pela 66 

Ouvidoria. Por fim, o José de Arimatea de Matos agradeceu a presença do convidado e deu 67 

sequência a pauta da reunião. SEGUNDO PONTO. Foi aprovada a participação do servidor 68 

Kleber Jacinto como Convidado nas discussões deste ponto. O convidado Kleber Jacinto 69 

disse que as universidades recebiam recomendações de que fosse implantada uma cultura de 70 

política de segurança no ambiente e não um documento hermético. O Conselheiro Wildoberto 71 
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Batista Gurgel disse que o documento propunha a criação e a regulamentação da política e 72 

que, por isso, deveria haver um detalhamento maior. A Conselheira Rita Diana de Freitas 73 

Gurgel disse que seria prudente que o documento fosse rediscutido em outro momento, após 74 

melhorias. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse que concordava com as palavras dos 75 

Conselheiros Wildoberto Batista Gurgel e Rita Diana de Freitas Gurgel e opinou que o que 76 

poderia ser feito, naquele momento, seria apenas a criação da política de segurança. A 77 

Conselheira Ady Canário de Souza Estevão sugeriu que o documento apresentasse questões 78 

referentes a tecnologias assistidas. Após discussões, o Conselheiro Wildoberto Batista 79 

Gurgel propôs que fosse votado um documento de criação da Política de Segurança da 80 

Informação e Comunicação – POSIC da UFERSA e que sua regulamentação fosse discutida, 81 

pelo Conselho, em outro momento. A proposta foi votada e aprovada por dezoito votos 82 

favoráveis, um contrário e três abstenções. O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel sugeriu 83 

a seguinte redação para o preâmbulo da decisão que cria a POSIC: “Cria a Política de 84 

Segurança da Informação e Comunicação da UFERSA”. A sugestão foi aprovada pelo 85 

Conselho. A Conselheira Rita Diana de Freitas Gurgel propôs que o Artigo dezesseis da 86 

Resolução que cria e regulamenta a Política de Segurança da Informação e Comunicação da 87 

UFERSA passasse a ser o Artigo terceiro da minuta de decisão que cria a POSIC, contendo a 88 

seguinte redação: “A POSIC será regida por Regulamentação específica e Normas, Portarias, 89 

Decisões e documentos legais emitidos ou homologados pelo CONSUNI”. A proposta foi 90 

votada e aprovada por dezenove votos favoráveis e três abstenções. Por fim, o Conselho votou 91 

a minuta de decisão, com os Artigos primeiro, segundo, terceiro e quarto, e aprovou por 92 

unanimidade. TERCEIRO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 93 

colocou os processos separadamente em discussão. O processo do servidor Almir Mariano de 94 

Sousa Júnior foi votado e aprovado por vinte e um votos favoráveis e uma abstenção. Com 95 

relação ao processo do servidor Antônio Ronaldo Gomes Garcia, o Conselheiro Manoel 96 

Quirino da Silva Júnior disse que os processos encaminhados pelo Departamento de 97 

Ciências Exatas e Naturais – DCEN consideram, em seus documentos, um artigo que faz 98 

referência à chefia do departamento, mas a competência de deliberar sobre afastamentos é da 99 

Assembleia Departamental e, portanto, o artigo usado deve ser o que faz referência à 100 

Assembleia Departamental. O processo do servidor Antônio Ronaldo Gomes Garcia foi votado 101 

e aprovado por vinte votos favoráveis e duas abstenções. Na discussão do processo do 102 

servidor Marcos Vinícius Cândido Henriques, o Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior 103 

disse que faltava o plano de trabalho, conforme determina o Artigo nono da Resolução 104 

CONSUNI/UFERSA número nove de dois mil e treze, e propôs que o processo do servidor 105 

fosse aprovado com a condição de que a decisão fosse emitida após a anexação do 106 

documento que estava em falta. A proposta do Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior foi 107 

votada e aprovada por dezenove votos favoráveis e três abstenções. Os demais processos não 108 
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geraram discussões e o ponto foi aprovado por unanimidade. QUARTO PONTO. O 109 

Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior pediu que a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-110 

graduação – PROPPG fosse mais rigorosa com as documentações encaminhadas pelos 111 

docentes. Disse que faltavam relatórios nos processos dos servidores Lizziane Souza Queiroz 112 

Franco de Oliveira, Tiago Almeida Saraiva, Paulo Gustavo da Silva, Ana Maria Bezerra Lucas e 113 

Laysa Mabel de Oliveira Fontes. Disse que os processos de Fábio Chaves Nobre, Bruno 114 

Camilo de Oliveira e Rodrigo de Almeida Leite estavam sem os atestados de matrícula e 115 

solicitou que fosse anexado ao processo do servidor Bruno Emmanuel de Oliveira Barros a 116 

declaração do orientador justificando a modificação da data da matrícula. Por fim, o ponto foi 117 

colocado em votação, com encaminhamentos feitos pelo Conselheiro Manoel Quirino da Silva 118 

Júnior, e foi aprovado por vinte votos favoráveis e duas abstenções. QUINTO PONTO. O 119 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou o ponto em discussão. O 120 

primeiro processo colocado em discussão foi o de Hidalyn Theodory Clemente Mattos de 121 

Souza. O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel defendeu o deferimento do recurso feito por 122 

Hidalyn Theodory Clemente Mattos de Souza por acreditar que haveria prejuízo material ao 123 

candidato. O Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior disse que poderia ser chamada 124 

uma pessoa da área da disciplina do concurso para averiguar a prova que Hidalyn Theodory 125 

Clemente Mattos de Souza apresentava em seu processo. O Conselho discutiu acerca do 126 

recurso e se deveria ser feita uma nova banca para avaliar o processo em questão (ou todos 127 

os candidatos) ou se seria convidado um especialista para encaminhar parecer técnico e, 128 

assim, após essa avaliação, votar sobre o recurso. O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel 129 

propôs que fosse convidado um especialista no assunto que pudesse analisar o vídeo anexado 130 

ao processo, e fosse encaminhado parecer técnico sobre o assunto para que o Conselho 131 

pudesse votar o recurso em outro momento, após avaliação desse especialista. A proposta foi 132 

aprovada por vinte votos favoráveis e duas abstenções. Foi designado o Conselheiro Stefeson 133 

Bezerra de Melo, que é da área do processo seletivo em questão, para emitir parecer sobre a 134 

prova didática do candidato. O segundo processo colocado em discussão foi o de Ketson 135 

Bruno da Silva. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse que havia um ponto do edital que não 136 

havia sido cumprido e que, assim, o candidato teria razão no seu pedido de recurso. Falou que 137 

votaria na proposta de que a prova do candidato fosse refeita. O Conselheiro Manoel Quirino 138 

da Silva Júnior disse que a Resolução que trata dos concursos determina que não deve ser 139 

usado aparelho celular e que esta norma havia sido contrariada. Falou, então, que o candidato 140 

tinha razão no seu recurso. O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel disse que o recurso do 141 

candidato estava atrelado a denúncias que não deveriam ser ignoradas pelo Conselho. Falou 142 

que seria necessário verificar se a conduta da banca foi a mesma para todas as avaliações e 143 

que todos os vídeos deveriam ser analisados. O Conselheiro Rodrigo Nogueira de Codes 144 

disse que a docente da banca, que utilizou aparelho celular durante a avaliação, afirmou que 145 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

havia feito uso apenas para cronometrar a aula. O Conselheiro Antônio Jorge Soares disse 146 

que as recomendações não permitiam o uso de celular e que é recomendado usar relógio 147 

analógico ou de computador para cronometrar a aula. Após discussões, o conselho votou e 148 

aprovou o deferimento parcial do recurso do candidato por dezoito votos favoráveis e quatro 149 

abstenções. Posteriormente, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos colocou 150 

em votação duas propostas discutidas pelo Conselho: a convocação de todos os aprovados 151 

para uma nova prova de aptidão didática ou a proposta de que fosse feita uma nova análise 152 

nos vídeos das provas já apresentadas. A proposta de que todos os aprovados fossem 153 

convocados a realizar uma nova prova de aptidão didática foi aprovada por nove votos 154 

favoráveis, dois contrários (favoráveis à análise dos vídeos) e oito abstenções. Assim, com 155 

base nas discussões e propostas apresentadas no ponto, ficou decidido que serão realizadas 156 

novas etapas de Prova de Aptidão Didática e de Exame de Títulos com todos os candidatos 157 

inscritos na disciplina “Projeto auxiliado por computador e Expressão gráfica (Câmpus 158 

Angicos)” do Concurso regido pelo Edital número trinta e nove de dois mil e quinze, e que será 159 

composta nova banca examinadora para avaliação dos candidatos. SEXTO PONTO. O ponto 160 

não gerou discussão e foi votado e aprovado por unanimidade. SÉTIMO PONTO. O ponto não 161 

gerou discussão e foi votado e aprovado por dezoito votos favoráveis e quatro abstenções. 162 

OITAVO PONTO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início a votação 163 

para eleição dos novos membros da CPPD. Os membros eleitos foram: Membros internos: a) 164 

titulares: Jailma Suerda Silva de Lima (dez votos), Marta Lígia Pereira (quatorze votos) 165 

Roselene de Lucena Alcântara (dez votos) e Wirton Peixoto Costa (oito votos); b) suplentes: 166 

Janaína Cortez de Oliveira (onze votos), Olga Nogueira de Sousa Moura (nove votos), Sílvia 167 

Maria Mendes Ahid (oito votos) e Damilson Ferreira dos Santos (seis votos). Membros 168 

externos: a) titular: Lucineire Lopes de Oliveira (dezesseis votos); b) suplente: Hideraldo 169 

Bezerra dos Santos (quinze votos). Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho 170 

José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por 171 

encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos Colegiados, 172 

lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada com emendas, na reunião do dia vinte e nove 173 

de março de dois mil e dezesseis, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 174 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  175 

Presidente: 176 
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Rita Diana de Freitas Gurgel _____________________________________________________  189 

Rodrigo Nogueira de Codes ______________________________________________________  190 
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Hudson Pacheco Pinheiro _______________________________________________________  197 
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