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Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, 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 em exercício Francisco Praxedes de Aquino, para deliberar sobre a pauta da Terceira 4 

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

representantes docentes André Moreira de Oliveira, Antônio Jorge Soares, José Flávio 6 

Timóteo Júnior, Luciana Angélica da Silva Nunes, Marta Ligia Pereira da Silva, Nilza 7 

Dutra Alves, Rodrigo Nogueira de Codes, Shirlene Kelly Santos Carmo, Stefeson Bezerra 8 

de Melo, Subênia Karine de Medeiros, Manoel Quirino da Silva Júnior, Marco Antônio 9 

Diodato, e Rafael Luz Espíndola; os Conselheiros representantes técnico-administrativos 10 

Francimar Honorato dos Santos, Giorgio Mendes Ribeiro e Thiago Henrique Gomes 11 

Duarte Marques; os Conselheiros representantes discentes: Luiz Fernando Clemente 12 

Barros, Matheus Martins Mendes e André Victor Sales Passos; a Conselheira 13 

representante da comunidade: Daniele Carvalho Felipe. Conselheiros com faltas justificadas: 14 

Ady Canário de Souza Estevão, Francisco Edcarlos Alves Leite, Wildoberto Batista Gurgel, 15 

Letícia Moreira Lima Vieira, Aldo Fernandes de Sousa Neto e Rosimeiry Florêncio de Queiroz 16 

Rodrigues. Conselheiros com faltas não justificadas: Rafael Castelo Guedes Martins, Ioná 17 

Santos Araújo Holanda, Genevile Carife Bérgamo e Manoel Leite de Sousa; Conselheiros 18 

licenciados: Daniel Freitas Freire, Jacimara Villar Forbeloni, José Domingues Fontenele Neto, 19 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Rita Diana de Freitas Gurgel, Rui Sales Júnior, 20 

Stefeson Bezerra de Melo e Hudson Pacheco Pinheiro. PAUTA: Primeiro ponto: Discussão e 21 

aprovação das seguintes atas: quinta, sexta, sétima, nona, décima, décima quarta, décima 22 

quinta, décima sexta, décima sétima e décima oitava Reuniões Extraordinárias do CONSUNI 23 

do ano de dois mil e quatorze; décima Reunião Ordinária de dois mil e quinze; primeira e 24 

segunda Reuniões Ordinárias de dois mil e dezesseis; e segunda, terceira e quarta Reuniões 25 

Extraordinárias de 2016. Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre afastamento da 26 

servidora técnico-administrativa Raimunda Letícia do Nascimento. Terceiro ponto: Apreciação 27 

e deliberação sobre requerimento do servidor docente Antônio Ronaldo Gomes Garcia de 28 

revogação do afastamento para qualificação. Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre 29 

Edital de apoio à realização de eventos, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico 30 

Número onze/dois mil e dezesseis –PROEC. O ponto teve como convidado o Pró-reitor de 31 

Extensão e Cultura Felipe de Azevedo Silva Ribeiro. Quinto ponto: Apreciação sobre Relatório 32 

Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) – exercício dois mil e quinze, encaminhado 33 

por meio do Memorando Eletrônico Número nove/ dois mil e dezesseis – AUDINT. Sexto 34 
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ponto: Apreciação e deliberação sobre indicação de membros, titulares e suplentes, para 35 

compor a Comissão Própria de Avaliação – CPA da UFERSA. Sétimo ponto: Deliberação 36 

sobre designação pelo Reitor, ad referendum do CONSUNI, das servidoras Karla Rosane do 37 

Amaral Demoly e Yákara Vasconcelos Pereira Leite para exercerem, respectivamente, as 38 

funções de Coordenadora e Vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em Cognição, 39 

Tecnologias e Instituições, conforme Portaria UFERSA/GAB Número cento e sessenta e 40 

nove/dois mil e dezesseis. Oitavo ponto: Homologação do resultado final do Concurso Público 41 

para Professor Efetivo regido pelos Editais Número trinta e nove/dois mil e quinze 42 

(parcialmente) e Número quarenta e dois/dois mil e quinze, conforme Memorandos Eletrônicos 43 

Número trinta e sete e trinta e oito de dois mil e quinze – CPPS. Nono ponto: Outras 44 

ocorrências. O Presidente em exercício do Conselho Francisco Praxedes de Aquino fez a 45 

leitura da pauta e a colocou em discussão. O Conselheiro Giorgio Mendes Ribeiro propôs que 46 

o ponto oito passasse a ser o segundo ponto da pauta. A proposta foi votada e aprovada por 47 

unanimidade. A Conselheira Subênia Karine de Medeiros propôs incluir ponto sobre processo 48 

de afastamento da servidora Antônia Jocivânia Pinheiro. A proposta foi aprovada por 49 

unanimidade e o ponto passou a ser o nono ponto de pauta. O Conselheiro Manoel Quirino da 50 

Silva Júnior propôs inclusão do ponto dez, sobre discussão do número de atas, a fim de que 51 

fosse discutido um número máximo de atas, por Reunião Ordinária, para aprovação do 52 

Conselho. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. Com as alterações, o oitavo 53 

ponto de pauta passou a ser o segundo ponto e os demais seguiram a sequência a partir do 54 

terceiro ponto. PRIMEIRO PONTO. O Presidente em exercício do Conselho Francisco 55 

Praxedes de Aquino colocou o ponto em discussão. O Conselheiro Manoel Quirino da Silva 56 

Júnior propôs emenda às atas da décima Reunião Extraordinária de dois mil e quinze e 57 

primeira e segunda Reuniões Ordinárias de dois mil e dezesseis. As atas da quinta, sexta, 58 

sétima, nona, décima, décima quarta, décima quinta, décima sexta, décima sétima e décima 59 

oitava Reuniões Extraordinárias do CONSUNI do ano de dois mil e quatorze foram aprovadas 60 

sem emendas por unanimidade. A ata da décima Reunião Ordinária de dois mil e quinze foi 61 

aprovada com emenda por unanimidade. As atas da primeira e segunda Reuniões Ordinárias 62 

de dois mil e dezesseis foram aprovadas com emenda por unanimidade e as atas das 63 

segunda, terceira e quarta Reuniões Extraordinárias de 2016 foram aprovadas sem emendas 64 

por unanimidade. EMENDA À ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOIS MIL 65 

E QUINZE: Na linha duzentos e noventa e um, onde se lê: “O Conselheiro Manoel Quirino da 66 

Silva Júnior disse que havia, na reunião do CONSEPE, votado contrário a abertura de turma e 67 

férias porque pensou que viria, em seguida, uma reunião extraordinária para discutir o 68 

assunto.”, leia-se o seguinte discurso solicitado pelo Conselheiro Manoel Quirino da Silva 69 

Júnior: “O Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior disse que havia, na reunião do 70 

CONSEPE, votado favorável a retirada do ponto de pauta porque pensou que viria, em 71 
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seguida, uma reunião extraordinária para discutir o assunto”. EMENDA À ATA DA PRIMEIRA 72 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZESSEIS: Na linha quarenta e cinco, onde se lê: “O 73 

Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior disse que não concordava com a inclusão na pauta 74 

da Resolução que tratava do processo de consulta à comunidade para a composição da lista 75 

tríplice de indicação aos cargos de Diretor (a) e Vice-diretor (a) do Câmpus Caraúbas, pois iria 76 

haver uma alteração na composição da comissão da consulta e a Resolução deveria vir após 77 

homologação dessa alteração, com posterior encaminhamento da minuta feito pela nova 78 

comissão”, leia-se o seguinte discurso solicitado pelo Conselheiro Manoel Quirino da Silva 79 

Júnior: “O Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior solicitou a correção do ponto cinco sobre 80 

a Minuta de Resolução que tratava do processo de consulta à comunidade para a composição 81 

da lista tríplice de indicação aos cargos de Diretor (a) e Vice-diretor (a) do Câmpus Caraúbas, 82 

pois iria haver uma alteração na composição da comissão da consulta e a Resolução deveria 83 

vir após homologação dessa alteração, com posterior encaminhamento da minuta feito pela 84 

nova comissão”. Na linha cinquenta e três, onde se lê: “Por fim, propôs que a resolução que 85 

tratava do processo de consulta à comunidade para a composição da lista tríplice de indicação 86 

aos cargos de Diretor (a) e Vice-diretor (a) do Câmpus Caraúbas fosse retirada de pauta”, leia-87 

se o seguinte discurso solicitado pelo Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior: “Por fim, 88 

propôs que a resolução que tratava do processo de consulta à comunidade para a composição 89 

da lista tríplice de indicação aos cargos de Diretor (a) e Vice-diretor (a) do Câmpus Caraúbas 90 

fosse retirada de pauta, sendo analisada em outro momento, após a comissão de Caraúbas for 91 

constituída novamente com os novos membros docentes”. EMENDA À ATA DA SEGUNDA 92 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZESSEIS: Na linha cento e dezesseis, onde se lê: 93 

“Disse que os processos de Fábio Chaves Nobre, Bruno Camilo de Oliveira e Rodrigo de 94 

Almeida Leite estavam sem os atestados de matrícula e solicitou que fosse anexado ao 95 

processo do servidor Bruno Emmanuel de Oliveira Barros a declaração do orientador 96 

justificando a modificação da data da matrícula”, leia-se o seguinte discurso solicitado pelo 97 

Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior: “Disse que os processos de Fábio Chaves Nobre, 98 

Bruno Camilo de Oliveira e Rodrigo de Almeida Leite estavam sem os atestados de matrícula e 99 

solicitou que fosse anexado ao processo do servidor Bruno Emmanuel de Oliveira Barros a 100 

declaração do orientador e do programa de Pós-Graduação justificando a modificação da data 101 

da matrícula”. SEGUNDO PONTO. O Presidente em exercício do Conselho Francisco 102 

Praxedes de Aquino colocou o ponto em discussão. O Conselheiro Antônio Jorge Soares 103 

prestou esclarecimentos sobre o ponto e disse que o judiciário havia proposto anulação da 104 

Decisão quarenta e quatro do CONSUNI de dois mil e dezesseis. A Conselheira Marta Ligia 105 

Pereira da Silva propôs que o Conselho só homologasse o resultado após a decisão definitiva 106 

do judiciário, para não ocasionar possíveis problemas quanto ao resultado final do referido 107 

concurso. A Conselheira Nilza Dutra Alves encaminhou seu voto favorável à proposta da 108 
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Conselheira Marta Ligia Pereira da Silva e disse que o assunto não deveria ser discutido 109 

naquele momento, pois o Conselho deveria aguardar a decisão do judiciário e, assim, conforme 110 

o resultado, apreciar posteriormente o assunto. Após discussões, a Conselheira Marta Ligia 111 

Pereira da Silva reforçou sua proposta de não homologar a decisão que estava sub judice e 112 

homologar as demais. A proposta de não homologar a decisão que estava sub judice foi 113 

aprovada por doze votos favoráveis, um contrário e seis abstenções. A proposta de 114 

homologação dos demais resultados do ponto foi aprovada por dezessete votos favoráveis e 115 

duas abstenções. TERCEIRO PONTO. O Presidente em exercício do Conselho Francisco 116 

Praxedes de Aquino colocou o ponto em discussão. O Conselheiro Manoel Quirino da Silva 117 

Júnior disse que o termo de compromisso anexado ao processo deveria ser corrigido, pois a 118 

servidora assinou o termo com “dedicação exclusiva” e o correto seria o regime de quarenta 119 

horas semanais. Propôs que o ponto fosse aprovado com o acréscimo da correção do referido 120 

termo. A proposta foi aprovada por unanimidade. QUARTO PONTO. O ponto não gerou 121 

discussão e foi votado e aprovado por unanimidade. QUINTO PONTO. O Presidente em 122 

exercício do Conselho Francisco Praxedes de Aquino colocou o ponto em discussão. O 123 

Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior solicitou que o convidado Felipe de Azevedo 124 

Silva Ribeiro sentasse à mesa do Conselho. O convidado Felipe de Azevedo Silva Ribeiro 125 

prestou esclarecimentos sobre o ponto. O Conselheiro Matheus Martins Mendes sugeriu que, 126 

quanto aos critérios de elegibilidade, os discentes tivessem autonomia para poder coordenar os 127 

projetos. O convidado Felipe de Azevedo Silva Ribeiro disse que havia um regulamento que 128 

limitava as coordenações de eventos a servidores da Instituição e que, por isso, não seria 129 

possível, naquele momento, para o Edital em discussão, atender a sugestão do Conselheiro 130 

Matheus Martins Mendes. O Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior disse que havia 131 

uma diferença de valores de transporte na tabela dois, ponto, um. O Conselheiro Rodrigo 132 

Nogueira de Codes disse que os valores corretos seriam: um real e trinta e dois centavos para 133 

ônibus e caminhão, e oitenta e oito centavos para micro-ônibus. A Conselheira Nilza Dutra 134 

Alves disse que no Edital anterior havia feito o mesmo questionamento levantado pelo 135 

Conselheiro Matheus Martins Mendes e que, apesar disso, não havia sido feita nenhuma 136 

discussão dos estudantes com as Pró-reitorias responsáveis para que a situação fosse 137 

corrigida e que, por isso, o Edital da pauta estava com as mesmas indagações. Disse que seria 138 

preciso um diálogo sobre o assunto para que o texto do regulamento que tratava do assunto 139 

fosse corrigido. O Conselheiro Luiz Fernando Clemente Barros defendeu o posicionamento 140 

do Conselheiro Matheus Martins Mendes e disse que, por mais que a proposta não fosse 141 

reformulada, a classe discente continuaria a procura de servidores que pudessem coordenar os 142 

projetos e, assim, poder participar do Edital em discussão. Após discussões, sem propostas, o 143 

ponto foi colocado em votação e foi aprovado por onze votos favoráveis, três contrários e três 144 

abstenções. O Presidente em exercício do Conselho Francisco Praxedes de Aquino 145 
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apresentou as justificativas de falta ao Conselho, que não apresentou nenhuma manifestação 146 

contrária. SEXTO PONTO.  O ponto não gerou discussão. SÉTIMO PONTO. O Presidente em 147 

exercício do Conselho Francisco Praxedes de Aquino disse que o Departamento de 148 

Agrotecnologia e Ciências Sociais – DACS havia mandado alteração do membro suplente, 149 

nomeando Ady Canário de Souza Estevão no lugar de Jacqueline Cunha de Vasconcelos. O 150 

Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior disse que o Departamento de Ciências Vegetais 151 

– DCV e o Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação do Ensino Superior – SINTEST 152 

deveriam encaminhar membros suplentes para compor a CPA. A Conselheira Subênia Karine 153 

de Medeiros disse que o quantitativo de membros deveria ser discutido e diminuído, tendo em 154 

vista que a maioria das reuniões da CPA não dava quórum.  O Conselho discutiu e decidiu que 155 

Kayo Henrique Duarte Gamaleira e Igor de Oliveira Campos seriam, respectivamente, 156 

membros titular e suplente da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB; e que Renan Freire de 157 

Oliveira e Daniele Carvalho Felipe seriam, respectivamente, membros titular e suplente do 158 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA. Por fim, nenhum Conselheiro 159 

manifestou voto contrário ao ponto, que teve a ressalva de aprovação com encaminhamento 160 

dos nomes para membros suplentes do DCV e SINTEST, citados pelo Conselheiro Manoel 161 

Quirino da Silva Júnior. OITAVO PONTO. A Conselheira Marta Ligia Pereira da Silva disse 162 

que a servidora Karla Rosane do Amaral Demoly estava afastada por motivos de saúde e que, 163 

por isso, posteriormente deveria ser feita uma alteração na composição da coordenação do 164 

Programa de Pós-graduação em Cognição, Tecnologias e Instituições. Por fim, o ponto foi 165 

votado e aprovado por unanimidade. NONO PONTO O ponto foi votado e aprovado por 166 

unanimidade. DÉCIMO PONTO. O Presidente em exercício do Conselho Francisco Praxedes 167 

de Aquino colocou o ponto em discussão. O Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior 168 

disse que o Conselho deveria discutir um número máximo de atas para aprovações nas pautas 169 

das Reuniões Ordinárias. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse que seria interessante que 170 

fosse vista uma forma de buscar ajuda para que a Secretaria dos Órgãos Colegiados pudesse 171 

atender a demanda de atas pendentes e, assim, conseguir regularizar a situação. Após 172 

colocações dos Conselheiros, o Presidente em exercício do Conselho Francisco Praxedes de 173 

Aquino disse que o recomendado, então, seria que o Conselho convocasse uma Reunião para 174 

análise dessa demanda de atas. DÉCIMO PRIMEIRO PONTO. O Conselheiro Francimar 175 

Honorato dos Santos disse que naquele dia estava ocorrendo eleições para Diretor(a) e Vice-176 

diretor(a) dos Câmpus e que seria a primeira vez que a consulta estava ocorrendo de forma 177 

paritária. Por fim, disse que queria deixar registrado esse momento histórico da Universidade. 178 

A Conselheira Nilza Dutra Alves disse que os docentes deveriam ser comunicados 179 

previamente, pela Instituição, sobre a necessidade especial de discentes, pois havia recebido, 180 

somente após um mês de aula, um comunicado sobre a necessidade especial de uma discente 181 

em sua turma. Disse que a Universidade deveria ter uma atenção maior com o assunto em 182 
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questão. Nada mais havendo a discutir, o Presidente em exercício do Conselho Francisco 183 

Praxedes de Aquino agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a 184 

reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a 185 

presente Ata, que após lida e aprovada sem emendas, na reunião do dia trinta de maio de dois 186 

mil e dezesseis, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros 187 

presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 188 

Presidente: 189 
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