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2º PONTO 
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Mossoró, 18 de outubro de 2016 

 

 

Ilmo.  Professor Dr. José de Arimatea de Matos 

Presidente do Conselho Universitário da UFERSA 

 

 

Senhor Presidente,  

 

Cumprimentando-o e com base na Decisão CONSUNI/UFERSA 151/2016 de 04 de outubro de 

2016, vimos encaminhar minutas de resoluções para o funcionamento do Conselho Universitário 

e do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão para deliberação.  

 

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento 

de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Alexsandro Pereira Lima 

Presidente da Comissão 
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Minuta de DECISÃO CONSUNI/UFERSA Nº _____/2016, de __ de _____ de 2016. 

     

 

Estabelece composição transitória para o 

funcionamento do Conselho Universitário. 

 

 

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 2016, em sessão realizada 

no dia ___ de ________, 

 

CONSIDERANDO a Decisão CONSUNI/UFERSA 151/2016 de 04 de outubro de 

2016; 

CONSIDERANDO o que estabelece o parágrafo único do artigo 116 do Estatuto da 

UFERSA. 

 

 

RESOLVE: 

  

Art. 1º. Manter a composição atual do Conselho Universitário até o dia 31 de março de 

2017.  

Art. 2º. Este ato entre em vigor nesta data. 

 

 

 

Mossoró-RN, __ de _______ de 2016. 

 
 

 

JOSÉ DE ARIMATEA DE MATOS 

Presidente 
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4º PONTO 

 

 

Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução que estabelece composição transitória para o 

funcionamento do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
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Minuta de DECISÃO CONSUNI/UFERSA Nº _____/2016, de __ de _____ de 2016. 

     

 

Estabelece composição transitória para o 

funcionamento do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

 

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 2016, em sessão realizada 

no dia ___ de ________, 

 

CONSIDERANDO a Decisão CONSUNI/UFERSA 151/2016 de 04 de outubro de 

2016; 

CONSIDERANDO o que estabelece o parágrafo único do artigo 116 do Estatuto da 

UFERSA. 

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º. Determinar a seguinte composição transitória para o Conselho de Ensino Pesquisa 

e Extensão:  

 

I - Pelo Reitor, que o presidirá;  

II - Pelo Pró-Reitor de Graduação;  

III - Pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação;  

IV - Pelo Pró-Reitor de Extensão e Cultura; 

V - Pelos Diretores de Centro;  

VI - Por 02 (dois) representantes discentes, sendo um representante da graduação e um da pós-

graduação indicados pelo DCE;  

VII - Por 02 (dois) representantes técnico-administrativos indicados pela categoria, escolhidos em 

assembleia geral. 

Art. 2º. A composição de que trata o artigo 1o desta resolução será mantida até o dia 31 de 

março de 2017.  

Art. 3º. Este ato entra em vigor nesta data. 

 

Mossoró-RN,  __de _________ 2016. 

 

 

JOSÉ DE ARIMATEA DE MATOS 

Presidente 
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5º PONTO 

 

 

Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução que aprova o Programa de Recepção de 

Servidores da UFERSA, conforme Memorando Eletrônico Nº 44/2016 – DDP; 
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RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº XXX/2016, de XX de XXXXXXX de 2016. 

 

 

Aprova o Programa de Recepção de 

Servidores da UFERSA. 

 

 

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 XXª Reunião Ordinária do ano 2016, realizada no dia XX de 

XXXXXXX, 

CONSIDERANDO o Artigo 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

CONSIDERANDO o Artigo 24 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012; 

CONSIDERANDO o Artigo 5º da Resolução CONSUNI/UFERSA Nº11/2013 de 

12 de dezembro de 2013; 

CONSIDERANDO o Artigo 312 do Regimento Geral da UFERSA; 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos administrativos e 

pedagógicos para ambientação e acompanhamento de novos servidores docentes e técnico-

administrativos na UFERSA, durante o estágio probatório, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar normas para efetivação do Programa de Recepção de Servidores da 

UFERSA, cujo objetivo é promover a ambientação e acompanhamento de docentes e técnico-

administrativos em estágio probatório na Instituição, por meio de vivências e formações na 

área pedagógica, administrativa e para o exercício do cargo público. 

Art. 2º São objetivos específicos do Programa: 

I – Receber e integrar os novos servidores à Instituição; 

II – Informar e orientar os novos servidores acerca do funcionamento e estrutura da 

Instituição e dos seus direitos e deveres como servidor público; 

III – Assegurar e estimular a atualização em conhecimentos administrativos e 

inerentes ao serviço público.  

IV – Assegurar a aquisição de noções socioambientais importantes para boa 

convivência no ambiente de trabalho; 



 

 

V - Apresentar aos servidores as diretrizes acadêmicas e pedagógicas da Instituição; 

VI - Alinhar a formação profissional do servidor docente à atuação didático-

pedagógica de acordo com as necessidades de cada área; 

VII - Alinhar a formação profissional dos servidores à atuação numa Instituição 

Federal de Ensino; 

VIII – Assegurar e estimular a atualização didático-pedagógica do servidor docente 

em estágio probatório. 

Art. 3º O Programa de Recepção de Servidores da UFERSA constitui-se por três 

módulos de atividades: 

I – Módulo 1: Formação para Ingresso na UFERSA (15 horas); 

II – Módulo 2: Formação para Boas Práticas na UFERSA (30 horas); 

III – Módulo 3: Formação e Atualização Didático-Pedagógica (75 horas). 

Parágrafo único: O Módulo 3 constitui formação exclusiva para o servidor docente, 

conforme estabelecido no Regimento Geral da UFERSA.  

Art. 4
°
 O módulo 1, Formação para Ingresso na UFERSA, tem o objetivo de receber o 

servidor e integrá-lo no ambiente e local de trabalho, informá-lo e orientá-lo acerca do 

funcionamento e estrutura da Instituição e dos seus direitos e deveres como servidor público.  

§ 1º. Neste módulo o servidor deverá ter acesso às seguintes informações e 

conhecimentos: 

I – Apresentação geral sobre a Instituição (organograma, pessoal, infra-estrutura etc); 

II – Regime jurídico dos servidores públicos da União (Lei nº 8.112/90) - Noções 

básicas;  

III – Rotinas e processos da administração de pessoal (cadastro e pagamento de 

pessoal, uso de sistemas, controle de frequência, férias, horário especial para servidor 

estudante etc); 

IV – Atenção e assistência à saúde do servidor (segurança no trabalho, assistência à 

saúde suplementar, perícia médica etc); 

V – Desenvolvimento de Pessoal (Carreira Docente, Carreira Técnico-Administrativa, 

estágio probatório etc)  

VI - Apresentação dos Sistemas de Informação da Instituição; 

VI – Principais aspectos pedagógicos da Instituição; 

VIII – Apresentação da unidade de lotação; 



 

 

IX – Apresentação das Associações e Entidades Sindicais ligadas aos servidores 

públicos federais.  

§ 2º. O Módulo 1, com exceção da apresentação da unidade de lotação, deverá ser 

organizado e promovido semestralmente pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Divisão 

Pedagógica da Instituição, com duração mínima de 10 horas. 

§ 3º. Para o servidor docente, a apresentação da unidade de lotação, a que se refere o 

inciso VIII deste artigo, deverá ser organizada e promovida pela Unidade Acadêmica em que 

o docente será lotado e pelas Coordenações de Curso às quais estará ligado. 

§ 4º. Para o servidor técnico-administrativo, a apresentação da unidade de lotação, a 

que se refere o inciso VIII deste artigo, deverá ser organizada e promovida pela Unidade de 

Lotação e demais Setores integrados a ela se houver. 

§ 5º. O momento de apresentação da unidade de lotação deverá ocorrer até 30 (trinta) 

dias após a data de exercício do servidor, com duração de 05 (cinco) horas, contemplando 

entre outros aspectos: o quadro de pessoal, estrutura física, principais rotinas e processos, 

discussão acerca do Plano de Atividades/Plano de Trabalho Individual do servidor.  

§ 6º. Os responsáveis pela apresentação da unidade de lotação deverão formalizar a 

realização e descrição dessa atividade, bem como os nomes dos participantes, por meio de 

memorando para a Divisão de Desenvolvimento de Pessoal (DDP). 

§ 7º. Serão certificados nesse módulo, os servidores que comprovarem presença na 

apresentação da Unidade e obtiverem frequência mínima de 75% em relação à carga horária 

definida, no § 2º. 

§ 8º. Os certificados deste Módulo serão emitidos pela DDP. 

Art. 5º O módulo 2, Formação para Boas Práticas na UFERSA, objetiva facilitar o 

exercício da profissão do servidor na sua interação com questões administrativas e 

socioambientais, assegurando a qualidade do serviço prestado na Instituição e o seu 

alinhamento com as diretrizes organizacionais. 

§ 1º. O módulo 2 deverá contemplar eventos de treinamento, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento, escolhidos entre as áreas de administração, gestão de pessoas, 

planejamento, gestão de projetos, sistemas de informação da Instituição e responsabilidade 

socio-ambiental. 

§ 2º. Os eventos citados no parágrafo anterior poderão ser realizados nas modalidades 

presencial, semi-presencial ou à distância, exclusivamente pela UFERSA, em período 

posterior à data de exercício do servidor e até o 30º (trigésimo) mês do estágio probatório. 

§ 3º As ações do módulo 2 serão certificadas de acordo com as normas da Unidade 

promotora do evento. 

Art. 6º O módulo 3, Formação e Atualização Didático-Pedagógica, objetiva ampliar o 

diálogo acerca das diretrizes e conhecimentos acadêmicos e pedagógicos relevantes para 

Instituição, alinhar a formação profissional do servidor à atuação didático-pedagógica de 



 

 

acordo com as necessidades de cada área, bem como assegurar e estimular a sua atualização 

didático-pedagógica.  

§ 1º. O módulo 3 deverá contemplar eventos de treinamento, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento, oficinas, minicursos, palestras, congressos, seminários, simpósios, debates, 

conferências, fóruns, encontros, visitas técnicas e outros eventos de natureza técnica e 

científica na área didático-pedagógica. 

 § 2º. Os eventos citados no parágrafo anterior poderão ser realizados nas modalidades 

presencial, semi-presencial ou à distância, devendo o docente em estágio probatório participar 

de no mínimo 40 (quarenta) horas de ações promovidas pela UFERSA e no máximo 35 (trinta 

e cinco) horas de ações ofertadas por outras Instituições. 

§ 3º. As ações do módulo 3 serão certificadas de acordo com as normas da Unidade 

promotora do evento. 

§ 4º. A participação do docente nessas atividades poderá ocorrer a partir da data de 

exercício até o 30º (trigésimo) mês do estágio probatório.   

Art. 7º A emissão dos certificados do Programa de Recepção de Servidores ocorrerá 

de duas maneiras, conforme a categoria do servidor: 

I – Para o servidor técnico-administrativo, o certificado será emitido ao final do 

Módulo 2, conforme registros das Ações promovidas pela DDP e esta Unidade deverá anexar 

o certificado ao processo de avaliação de estágio probatório; 

II - Para o servidor docente, o certificado será emitido ao final do Módulo 3, mediante 

requerimento em processo protocolado contendo cópia dos certificados das ações de todos os 

módulos conforme carga horária exigida.  

Art. 8º. O descumprimento das normas estabelecidas nesta Resolução implicará a 

instauração de procedimento disciplinar por incursão dos responsáveis nas proibições 

previstas nos incisos IV e XV do art. 117 da Lei nº 8.112/90. 

Art. 9. Os casos omissos serão resolvidos pela PROGEPE E PROGRAD. 

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Mossoró, xx de xxxxxx de 2016. 

 

 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente do CONSUNI 
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6º PONTO 

 

 

Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução que altera o Art. 4º da Resolução 

CONSUNI/UFERSA Nº 014/2010, de 30 de agosto de 2010; 
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Secretaria dos Órgãos Colegiados <soc@ufersa.edu.br>

Pedido de inclusão de ponto em pauta  CONSUNI

LETICIA MOREIRA LIMA VIEIRA <leticia.moreira@ufersa.edu.br> 26 de agosto de 2016 10:16
Para: Secretaria dos Órgãos Colegiados <soc@ufersa.edu.br>

Bom dia!

Venho, por meio desta, em nome dos representantes discentes, solicitar a inclusão de um ponto na pauta da 7ª
Reunião Ordinária do CONSUNI. 

Att, 

 
Letícia Moreira Lima Vieira
Graduanda em Direito na UFERSA
Estagiária  Defensoria Pública da União em Mossoró/RN
Tel: (84) 987297431/ (85) 999969150 (whatsapp)

MINUTA DE RESOLUÇÃO  7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSUNI EM 2016.doc
2339K
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RESOLUÇÃO CONSUNI/UFERSA Nº XX/2016, de XX de XXX de XXXX. 
 

Altera o art. 4º da Resolução 
CONSUNI/UFERSA Nº 014/2010, de 30 
de agosto de 2010. 

 

O Presidente do CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - UFERSA, no uso de suas atribuições legais e com 
base na deliberação deste Órgão Colegiado em sua 7ª Reunião Ordinária de 2016, em sessão 
realizada no dia 30 de agosto, 

 

CONSIDERANDO a necessidade e o interesse da Universidade em disciplinar o 
apoio financeiro que poderá ser concedido aos alunos dos seus cursos de graduação, Centros 
Acadêmicos e Diretório Central de Estudantes, que pretendam participar de eventos de caráter 
técnico-científico, didático pedagógico, esportivo, cultural ou aqueles denominados eventos 
de cidadania (fóruns estudantis); 

CONSIDERANDO que a autonomia didático-científica, administrativa e de 
gestão financeira e patrimonial da universidade é diretriz básica para seu bom desempenho, 
segundo o que estabelece o Plano Nacional de Educação nº 10.172, com base na Constituição 
Federal; 

CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Assistência Estudantil tem como 
principal objetivo fomentar uma política efetiva de investimento em assistência, a fim de 
atender às necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, esporte, cultura, lazer, 
inclusão digital, transporte, apoio acadêmico e condições outras, necessárias ao 
desenvolvimento acadêmico associado à qualidade da educação; 

CONSIDERANDO que o ensino deve ser ministrado tendo como base a 
liberdade de pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, conforme 
estabelece o artigo 3º da Lei nº 9.394 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Alterar a redação do Art. 4º, §2º e incluir o §5º ao referido artigo: 

Art. 4º. O aluno poderá solicitar apoio financeiro para apresentar 
trabalhos relacionados a ensino, pesquisa ou extensão, desde que 
sejam desenvolvidos no âmbito da UFERSA e neles conste o nome da 
Universidade. No caso de eventos esportivos, culturais ou de 
cidadania, os mesmos deverão ser ligados às atividades relacionadas 
com sua formação acadêmica. 
§ 1o. Os pedidos deverão ser individuais e formalizados pelo próprio 
aluno, Coordenador de um Centro Acadêmico – CA ou Presidente do 
Diretório Central dos Estudantes – DCE, observado o disposto nos 
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incisos I a IV do artigo 2º. Não será concedido auxílio coletivo, no 
caso de co-autoria na elaboração do trabalho. 
§ 2o. Não será concedido mais de 1 (um) apoio financeiro, por ano, 
a um mesmo aluno ou a um mesmo CA ou ao DCE. 
§ 3o. Só serão aceitas solicitações de apoio financeiro para 
participação em evento, sem apresentação de trabalho, quando o 
solicitante for convidado oficialmente para nele atuar. 
§ 4º. Na hipótese de limitação de recursos para atendimento de todos 
os pedidos sob análise, tem preferência a apresentação de trabalho em 
evento, observado: 
a) A maior relevância do evento para a formação acadêmica, cultural e 
esportiva do discente. 
b) Internacional realizado no Brasil, depois nacional, depois regional e 
depois internacional realizado no exterior. 
c) O apoio financeiro de menor valor. 
 
Art. 4º. O aluno poderá solicitar apoio financeiro para apresentar 
trabalhos relacionados a ensino, pesquisa ou extensão, desde que 
sejam desenvolvidos no âmbito da UFERSA e neles conste o nome da 
Universidade. No caso de eventos esportivos, culturais ou de 
cidadania, os mesmos deverão ser ligados às atividades relacionadas 
com sua formação acadêmica. 
§ 1o. Os pedidos deverão ser individuais e formalizados pelo próprio 
aluno, Coordenador de um Centro Acadêmico – CA ou Presidente do 
Diretório Central dos Estudantes – DCE, observado o disposto nos 
incisos I a IV do artigo 2º. Não será concedido auxílio coletivo, no 
caso de co-autoria na elaboração do trabalho. 
§ 2o.   A concessão de auxílio financeiro dependerá da 
disponibilidade de recursos financeiros para a finalidade em 
questão. 
§ 3o. Só serão aceitas solicitações de apoio financeiro para 
participação em evento, sem apresentação de trabalho, quando o 
solicitante for convidado oficialmente para nele atuar. 
§ 4º. Na hipótese de limitação de recursos para atendimento de todos 
os pedidos sob análise, tem preferência a apresentação de trabalho em 
evento, observado: 
a) A maior relevância do evento para a formação acadêmica, cultural e 
esportiva do discente. 
b) Internacional realizado no Brasil, depois nacional, depois regional e 
depois internacional realizado no exterior. 
c) O apoio financeiro de menor valor. 
§ 5º.   O auxílio financeiro para eventos esportivos será priorizado 
para os Jogos Intercampus da UFERSA – JIU, os Jogos 
Universitários do Rio Grande do Norte – JURNs e a Liga 
Desportiva Universitária – Etapa Regional. 
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Art. 2º Estas alterações entram em vigor a partir desta data, revogadas as 
disposições contrárias. 

 

 

Mossoró-RN, 30 de agosto de 2016. 

 

 

 

José de Arimatea de Matos 

Presidente 
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7º PONTO 

 

 

Outras ocorrências; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


