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ATA DA DECIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSEIS DO CONSELHO UNIVERSITARIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 

SEMI-ÁRIDO 

 

Aos oito dias do mês de dezembro 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 Segunda Reunião 4 

Extraordinária de dois mil e dezesseis. Estiveram presentes os representantes Docentes: Ady 5 

Canário de Souza Estevão, André Moreira de Oliveira, Antônio Jorge Soares, Daniel 6 

Freitas Freire Martins, José Domingues Fontenele Neto, José Flávio Timóteo Júnior, 7 

Luciana Angélica da Silva Nunes, Manoel Quirino da Silva Júnior, Marta Lígia Pereira da 8 

Silva, Nilza Dutra Alves, Rita Diana de Freitas Gurgel, Shirlene Kelly Santos Carmo, 9 

Stefeson Bezerra de Melo, Subênia Karine de Medeiros, Wildoberto Batista Gurgel e 10 

Hudson Pacheco Pinheiro; os representantes Técnico-Administrativos: Francimar Honorato 11 

dos Santos, Giorgio Mendes Ribeiro e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques;
 
a 12 

representante Discente: Letícia Moreira Lima Vieira; e os representantes da Comunidade: 13 

Manoel Leite de Souza e Danielle Carvalho Felipe. Conselheiros com falta justificadas: Ioná 14 

Santos Araújo Holanda, Rodrigo Nogueira de Codes, Matheus Martins Mendes, Rafael Luz 15 

Espindola, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Rui Sales Junior. Conselheiros com falta não 16 

justificada: Jacimara Villar Forbeloni, Luiz Fernando Clemente e André Víctor Sales Passos. 17 

Ponto único: Deliberação sobre alteração do Artigo cento e dezesseis do Estatuto da 18 

UFERSA. Constatada a existência de quórum estatutário e regimental, o Presidente do 19 

Conselho, José de Arimatea de Matos, declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a 20 

colocou em discussão. Sem discussão, a pauta foi votada e aprovada por unanimidade. 21 

PAUTA: PONTO ÚNICO. O Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, colocou o 22 

ponto em discussão. A Conselheira Marta Lígia Pereira da Silva disse que outros aspectos, 23 

além do artigo em discussão, deveriam ser analisados pelo Conselho e que a alteração do 24 

artigo cento e dezesseis não mudaria a situação que a Universidade vivenciava naquele 25 

momento. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse que havia votado no ponto para que pudesse 26 

ser deliberado, ou não, e não tivessem, assim, que voltar em outro momento para discussão. 27 

Disse que sentia a vontade para fazer suas observações sobre o assunto e que o Conselho 28 

estaria sendo desatento em deliberar pela alteração de um único artigo. Disse que deveria ser 29 

emitida uma decisão sobre o ponto de pauta e que, posteriormente, deveriam vir todas as 30 

alterações que fossem necessárias ao funcionamento do Estatuto da UFERSA. Disse que o ato 31 

de publicar o Estatuto não estava errado, mas a forma como fora feita estava; e que o 32 
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CONSUNI deveria tomar providências para não incorrer no mesmo erro. Após discussões, a 33 

Conselheira Marta Lígia Pereira da Silva fez proposta de redação de decisão, mas o 34 

Conselho decidiu que não seria o momento, pois se tratava de uma reunião extraordinária com 35 

ponto único de pauta. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse seria importante que a Reitoria 36 

informasse dados, como por exemplo, a quantidade de funções gratificadas, para que os 37 

setores tivessem conhecimento do assunto e pudessem ter ideia de quantos departamentos 38 

poderiam ser criados. Disse que o Conselho precisava saber disso para elaborar as normas de 39 

transição. A Conselheira Rita Diana de Freitas Gurgel disse que o artigo cento e dezesseis 40 

chamava atenção no que tangia o prazo do regimento e falou que se o regimento demorasse 41 

anos para ser elaborado, a Instituição estaria atrelada a esse conjuntura.  A Conselheira 42 

Subênia Karine de Medeiros disse que era contrária a pautas com assuntos específicos e 43 

sugeriu que futuras reuniões trouxessem pontos de pauta com redações mais amplas para 44 

discussão. O Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, propôs ao Conselho a 45 

discussão do artigo e demais parágrafos. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse que não 46 

estava entendendo a forma que a votação estava sendo conduzida e que o correto seria votar 47 

se o artigo seria, ou não, aprovado sem alterações. Caso fossem necessárias as alterações, as 48 

redações do artigo e parágrafo seriam colocadas em discussão. Disse que votaria para que 49 

não houvesse alterações e que posteriormente viessem as alterações necessárias para que a 50 

situação do Estatuto fosse regularizada. Após discussões, o Presidente do Conselho, José de 51 

Arimatea de Matos, propôs ao Conselho a discussão para as alterações do artigo cento e 52 

dezesseis. A proposta foi votada e aprovada por dezoito votos favoráveis e cinco contrários. O 53 

Conselheiro José Domingues Fontenele Neto disse que o Conselho teria que apreciar a 54 

proposta de alteração por partes, mas que entendia o posicionamento da Conselheira Nilza 55 

Dutra Alves e que seria complicado se o Conselho discutisse e, por fim, não tivesse a votação 56 

do quórum qualificado para aprovar a alteração. Disse que seria uma perda de tempo aprovar 57 

porque simplesmente não queria aprovar e que isso seria um tipo de estratégia de obstrução 58 

de votação. Pediu, por fim, a gentileza das pessoas para reverem seus votos. A Conselheira 59 

Marta Lígia Pereira da Silva disse que em nenhum momento quis obstruir o funcionamento do 60 

Estatuto, mas que teria o direito de se posicionar diante do assunto sem precisar considerar 61 

isso uma obstrução. Disse que não gostou do termo “obstruir”, pois em momento algum, desde 62 

que tomou posse na Instituição, fez qualquer coisa que pudesse obstruir algo dentro da 63 

UFERSA. O Conselheiro José Domingues Fontenele Neto pediu desculpas caso alguém 64 

tivesse se sentido ofendido com o termo. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse que em 65 

momento algum havia feito algo para prejudicar a UFERSA ou o CONSUNI. Disse que se a 66 

administração tivesse ouvido o seu discurso em outros momentos, não estariam com aquele 67 

problema, em suas palavras, “nas mãos”. Disse que jamais faria algo para prejudicar a 68 
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Universidade que trabalhava. O Conselheiro Francimar Honorato dos Santos pediu paciência 69 

e tolerância ao Conselho e que o assunto fosse discutido com calma, pois sentira um “clima 70 

pesado” e acreditava que dessa forma não seria possível construir boas discussões. O 71 

Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior disse que seria contrário por acreditar que a 72 

comunidade devesse participar da alteração. A Conselheira Marta Lígia Pereira da Silva disse 73 

que seria contrária porque uma única mudança não consertaria os outros problemas. Por fim, o 74 

Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, colocou em votação o caput do artigo 75 

cento e dezesseis, que foi aprovado por dezenove votos favoráveis e quatro contrários. O 76 

Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel propôs a seguinte redação para o parágrafo primeiro 77 

do artigo cento e dezesseis: “Quando ainda pendente de discussão, proposição, deliberação e 78 

aprovação do novo Regimento, o CONSUNI, poderá promover as alterações necessárias no 79 

Regimento em vigor para adequá-la aos termos deste Estatuto”. A proposta foi votada e 80 

aprovada por dezenove votos favoráveis e quatro contrários. Em seguida colocou, 81 

separadamente, em votação os parágrafos segundo e terceiro, que foram aprovados por 82 

dezenove votos favoráveis e quatro contrários. Por fim, o Presidente do Conselho, José de 83 

Arimatea de Matos, colocou o ponto, com alterações, em votação, que não foi aprovado, 84 

devido a necessidade do quórum qualificado, e obteve dezoito votos favoráveis e cinco 85 

contrários. O Conselheiro Hudson Pacheco Pinheiro disse que votou a favor as alterações, 86 

porque caso o ponto fosse aprovado, queria que o melhor texto possível fosse escolhido, mas 87 

que, por fim, não concordava com a proposta final. O Presidente do Conselho, José de 88 

Arimatea de Matos, apresentou as justificativas de falta, que foram aprovadas por 89 

unanimidade pelo Conselho. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho José de 90 

Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os conselheiros e deu por encerrada a 91 

reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados, lavrei a 92 

presente Ata, que após lida e aprovada sem emendas, na reunião do dia trinta de janeiro de 93 

dois mil e dezessete, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 94 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 95 

Presidente 96 

José de Arimatea de Matos ______________________________________________________  97 

Representantes docentes 98 

Ady Canário de Souza Estevão ___________________________________________________  99 

André Moreira de Oliveira _______________________________________________________  100 

Antônio Jorge Soares ___________________________________________________________  101 

Daniel Freitas Freire Martins _____________________________________________________  102 

José Domingues Fontenele Neto __________________________________________________  103 

José Flávio Timóteo Júnior ______________________________________________________  104 
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Manoel Quirino da Silva Júnior ___________________________________________________  106 

Marta Lígia Pereira da Silva ______________________________________________________  107 

Nilza Dutra Alves ______________________________________________________________  108 

Rita Diana de Freitas Gurgel _____________________________________________________  109 

Shirlene Kelly Santos Carmo _____________________________________________________  110 

Stefeson Bezerra de Melo _______________________________________________________  111 

Subênia Karine de Medeiros _____________________________________________________  112 

Wildoberto Batista Gurgel _______________________________________________________  113 

Hudson Pacheco Pinheiro _______________________________________________________  114 

Representantes Técnico-Administrativos:  115 

Francimar Honorato dos Santos __________________________________________________  116 

Giorgio Mendes Ribeiro _________________________________________________________  117 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques ___________________________________________  118 

Representante Discente:  119 

Letícia Moreira Lima Vieira _______________________________________________________  120 

Representantes da Comunidade:  121 

Manoel Leite de Souza  _________________________________________________________  122 

Danielle Carvalho Felipe ________________________________________________________  123 

Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados 124 

Cibelle dos Santos Carlos _______________________________________________________  125 


