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Ao primeiro dia do mês de novembro 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 José de Arimatea de Matos, para deliberar sobre a pauta da Décima Reunião 4 

Extraordinária 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, José Domingues Fontenele Neto, José Flávio 7 

Timóteo Júnior, Luciana Angélica da Silva Nunes, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, 8 

Marta Lígia Pereira da Silva, Nilza Dutra Alves, Rodrigo Nogueira de Codes, Rui Sales 9 

Júnior, Shirlene Kelly Santos Carmo, Stefeson Bezerra de Melo, Subênia Karine de 10 

Medeiros, Wildoberto Batista Gurgel e Manoel Quirino da Silva Júnior; os representantes 11 

técnico-administrativos: Francimar Honorato dos Santos, Giorgio Mendes Ribeiro e Thiago 12 

Henrique Gomes Duarte Marques; e a representante da comunidade: Danielle Carvalho 13 

Felipe. Conselheiros com falta justificada: Jacimara Villar Forbeloni, Rita Diana de Freitas 14 

Gurgel, Rosimeiry Florêncio Queiroz Rodrigues e Matheus Martins Mendes. O Presidente do 15 

Conselho, José de Arimatea de Matos, colocou as justificativas de falta em votação, que 16 

foram aprovadas por vinte e um votos favoráveis e uma abstenção. PAUTA: Primeiro ponto: 17 

Apreciação e deliberação sobre concessão de direito de superfície. O ponto teve como 18 

convidado o docente Jean Berg Alves da Silva; Segundo ponto: Apreciação e deliberação 19 

sobre Minuta de Resolução que Regulamenta o ressarcimento do pagamento de taxa de 20 

publicação de artigos científicos em periódicos qualificados de circulação nacional e 21 

internacional para docentes credenciados junto aos programas de pós-graduação da UFERSA, 22 

conforme Memorando Eletrônico Número duzentos e vinte e sete, de dois mil e dezesseis, da 23 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPPG; Terceiro ponto: Apreciação e 24 

deliberação sobre Minuta de Resolução que Regulamenta o ressarcimento do pagamento de 25 

taxa de revisão/tradução de manuscritos em língua estrangeira para publicação em periódicos 26 

qualificados de circulação nacional ou internacional para docentes credenciados junto à 27 

programa de pós-graduação da UFERSA, conforme Memorando Eletrônico Número duzentos e 28 

vinte e sete, de dois mil e dezesseis, da PROPPG. Tendo constatado quórum  estatutário e 29 

regimental, o Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, declarou aberta a reunião, 30 

fez a leitura da pauta e a colocou em votação. A pauta não gerou discussões e foi aprovada 31 

por unanimidade. PRIMEIRO PONTO. O Presidente do Conselho, José de Arimatea de 32 

Matos, colocou em votação a participação do convidado, que foi aprovada por vinte e um votos 33 

favoráveis e uma abstenção. O Convidado Jean Berg Alves da Silva disse que aquele era um 34 
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processo que começara em dois mil e onze, quando da criação do projeto RN Sustentável, que 35 

visava atender às demandas do estado do Rio Grande do Norte. Disse que um dos setores 36 

agraciado fora o de produção de mel. Disse que fora feito um levantamento de demanda e um 37 

dos gargalos encontrados foi a análise desse mel, pois a Universidade não dispunha de um 38 

laboratório credenciado pra fazê-lo. Disse que o Estado deixara de exportar toneladas desse 39 

produto e que o governo do Estado procurara a UFERSA para fazer um projeto para inserir 40 

essa demanda. Disse que fora feito um projeto com auxilio da Infraestrutura da UFERSA, mas 41 

que houvera uma questão que dificultara o processo, que fora o fato de o banco não poder 42 

liberar o financiamento e, consequentemente, o Estado não poderia legalmente financiar o 43 

projeto. Disse que fora verificada a necessidade de fazer a concessão em pauta, ou o projeto 44 

seria inviabilizado. Disse que o Comitê Gestor seria formado por um representante da UFERSA 45 

e dois do Estado. O Conselheiro Rui Sales Júnior parabenizou o Convidado e questionou se 46 

haveria a contratação de profissionais ou se trabalharia com discentes. O Convidado Jean 47 

Berg Alves da Silva disse que com relação a isso, fora previsto no projeto, a  compra de  uma 48 

série de equipamentos, utilizados nos melhores laboratórios do mundo. Disse que alguns 49 

desses equipamentos tinham condições de fazer cerca de cem análises por hora e que eles 50 

eram todos automáticos. Disse que uma só pessoa poderia fazer esse trabalho e que no 51 

laboratório havia um técnico responsável. Falou que, por outro lado, a minuta previa a 52 

contratação de pessoas e isso ia ser feito de acordo com a demanda instalada. O Conselheiro 53 

Francimar Honorato dos Santos disse que não conseguia visualizar, no processo, qual seria 54 

a área que estava definida ou estipulada para instalação desse laboratório. Disse que outra 55 

questão a ser analisada era a vigência da concessão por trinta anos. Falou que não sabia se 56 

seria salutar colocar uma cláusula na minuta que determinasse que, a cada dez anos, fosse 57 

feita uma avaliação do projeto. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira disse 58 

que queria saber qual a vantagem de a Universidade ter um espaço como esse. O Presidente 59 

do Conselho, José de Arimatea de Matos, disse que as vantagens para a Universidade 60 

seriam muitas, tanto que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – estava 61 

querendo pegar aquele investimento. Convidado Jean Berg Alves da Silva disse que a 62 

intenção era construir o laboratório ao lado do prédio da biotecnologia. Disse que, com relação 63 

às vantagens, a qualidade da pesquisa, a tecnologia de alimentos e o desenvolvimento de 64 

produtos seriam muito beneficiados com esses equipamentos e, ainda, a capacitação da 65 

graduação, na qual haveria discentes tendo acesso à tecnologia de ponta. Falou que isso traria 66 

um ganho acadêmico como consequência inevitável, além de atender a demanda da 67 

sociedade. Disse que, com relação à preocupação com o governo do Estado, confiava nessa 68 

proposta, que tinha uma avalição diferente e um acompanhamento externo. O Conselheiro 69 

Wildoberto Batista Gurgel disse que, de acordo com o texto, a avaliação era semestral 70 

tripartite. Disse que não via a necessidade de se acrescentar uma cláusula de revisão decenal 71 
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do contrato, visto que o convênio já trazia critérios para avaliação e que, inclusive, poderia ser 72 

cancelado a qualquer momento, sem ônus para a UFERSA, caso algum dos critérios fosse 73 

violado. Disse que queria registrar que esse é o primeiro convênio em que a UFERSA não 74 

perde o seu patrimônio, e que o problema que constatara foi a quantidade de erros ortográficos 75 

na escrita do documento. A Conselheira Marta Lígia Pereira da Silva questionou se a 76 

UFERSA dispunha de recursos para arcar com sua parte nos custos do projeto. Convidado 77 

Jean Berg Alves da Silva disse que a Universidade já dispunha desses  equipamentos. Disse 78 

que estes seriam utilizados também no laboratório em questão e que a UFERSA seria 79 

complementada com as partes que lhe seriam disponibilizadas. Disse  que, com relação ao 80 

pessoal, já dispunham de docentes  e técnicos que podiam fazer o treinamento das pessoas. O 81 

Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior disse que na minuta deveria vir o tamanho da 82 

área em questão. Disse que propunha que, na minuta, constasse a área e questionou se não 83 

seria possível que no comitê fossem colocados mais de um representantes da UFERSA. Disse 84 

que sugeriria que constassem três nomes de representantes da Universidade. O Conselheiro 85 

Wildoberto Batista Gurgel disse com relação à questão da área, não era possível determinar 86 

a área na minuta, uma vez que a propriedade não estava desmembrada. Disse que até se 87 

podia falar a área em que seria construída, mas a área específica, não. A Conselheira Nilza 88 

Dutra Alves disse que no termo de cooperação/cessão, via obrigações para a UFERSA, mas 89 

não conseguia vislumbrar as obrigações do Estado. Disse que a Universidade não tinha 90 

dinheiro e que ia votar favoravelmente, mas queria que constasse em ata que estava sendo 91 

criada uma situação que demandava gastos da Instituição e que a Universidade seria 92 

fiscalizada pelo Estado. Disse que o estado estava fazendo um laboratório dentro da 93 

Universidade, mas que quem o manteria seria a UFERSA. Disse que era  preciso ter 94 

consciência dessa situação. Falou que por mais que fosse dito que havia um técnico que dava 95 

conta das atividades, as análises demandavam tempo. Disse que era preciso estar ciente de 96 

que, nesse termo de cessão, apenas a UFERSA tinha obrigações a cumprir e que, após a 97 

entrega da construção, seria a única a arcar com tudo. Disse que era preciso que o Conselho 98 

soubesse que a Universidade, dali em diante, teria que ter dinheiro pra manter esse laboratório. 99 

Disse que tinha que haver, sim, uma avaliação a cada gestão e que, apesar do fato de constar 100 

no documento a afirmação de que deveria haver um relatório a cada seis meses, não estava 101 

assegurada a análise do Conselho. Falou que essa análise tinha que ser feita para saber se, 102 

de fato, estava valendo a pena a manutenção dessa instalação, visto que todas as 103 

responsabilidades estavam nas mãos da UFERSA. Disse que a determinação da área 104 

construída podia, sim, vir, e que, no Conselho, já foram vistos outros termos nesse formato. O 105 

Conselheiro Rui Sales Júnior disse que aquele projeto representava custos para a 106 

Universidade, mas que eram pequenos diante dos benefícios que este traria. O Presidente do 107 

Conselho, José de Arimatea de Matos, disse que todos os laboratórios da UFERSA 108 
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demandaram custos, e que, se só esse fator fosse levado em consideração, não se construiria 109 

nenhum laboratório. O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel propôs votar a minuta da 110 

maneira que estava e, caso não fosse aprovada, que as propostas de mudança fossem 111 

votadas. O Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, colocou a proposta do 112 

Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel em votação, que foi aprovada por doze votos favoráveis 113 

e sete contrários. SEGUNDO PONTO.  O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel disse que 114 

era completamente contrário às minutas em questão e que não havia legalidade que 115 

amparasse aquele tipo de ação. Após discussões, sem propostas,  o Presidente do Conselho, 116 

José de Arimatea de Matos, disse que seria importante que se devolvessem os pontos para 117 

que fossem melhorados e retornassem, posteriormente, ao Conselho. O Presidente do 118 

Conselho, José de Arimatea de Matos, colocou a proposta de que o Segundo e o Terceiro 119 

Pontos voltassem ao Conselho em outro momento, que foi aprovada por dezessete votos 120 

favoráveis e três abstenções. TERCEIRO PONTO. Deliberado na votação do Segundo Ponto. 121 

Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, 122 

agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Cibelle 123 

dos Santos Carlos, Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após 124 

lida e aprovada sem emenda, na reunião do dia vinte e três de novembro de dois mil e 125 

dezesseis, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros 126 

presentes a esta reunião e por mim. XXXX 127 

Presidente: 128 

José de Arimatea de Matos ______________________________________________________    129 

Representantes docentes: 130 

Ady Canário de Souza Estevão ___________________________________________________     131 

André Moreira de Oliveira _______________________________________________________          132 

Antônio Jorge Soares ___________________________________________________________      133 

Daniel Freitas Freire Martins _____________________________________________________       134 

José Domingues Fontenele Neto __________________________________________________       135 

José Flávio Timóteo Júnior  ______________________________________________________      136 

Luciana Angélica da Silva Nunes __________________________________________________       137 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira  _____________________________________________      138 

Marta Lígia Pereira da Silva ______________________________________________________     139 

Nilza Dutra Alves ______________________________________________________________       140 

Rodrigo Nogueira de Codes ______________________________________________________       141 

Rui Sales Júnior  ______________________________________________________________      142 

Shirlene Kelly Santos Carmo  ____________________________________________________     143 

Stefeson Bezerra de Melo  _______________________________________________________     144 
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Subênia Karine de Medeiros  _____________________________________________________      146 

Wildoberto Batista Gurgel _______________________________________________________        147 

Manoel Quirino da Silva Júnior ___________________________________________________        148 

Representantes técnico-administrativos:  149 

Francimar Honorato dos Santos __________________________________________________       150 

Giorgio Mendes Ribeiro _________________________________________________________       151 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques ___________________________________________     152 

Representante da comunidade: 153 

Danielle Carvalho Felipe ________________________________________________________    154 

Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados: 155 

Cibelle dos Santos Carlos _______________________________________________________  156 


