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1º PONTO 

 

Discussão e aprovação das atas das seguintes reuniões: 9ª Reunião Ordinária de 2013, 10ª Reunião Ordinária 
de 2013, 11ª Reunião Ordinária de 2013, 20ª Reunião Extraordinária de 2013, 21ª Reunião Extraordinária de 
2013, 22ª Reunião Extraordinária de 2013, 23ª Reunião Extraordinária de 2013, 9ª Reunião Extraordinária de 

2016 e 5ª Reunião Ordinária de 2016. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E TREZE DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

PRIMEIRA SESSÃO. Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às 1 

dezesseis horas, na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o Conselho 2 

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

presidência do Reitor José de Arimatea de Matos. Estiveram presentes os Conselheiros 4 

representantes docentes Alan Martins de Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de 5 

Abreu Lima, Augusto Carlos Pavão, Daniel Faustino Lacerda de Souza, Edna Lúcia da 6 

Rocha Linhares, Francisco Edcarlos Alves Leite, João Liberalino Filho, José Domingues 7 

Fontenele Neto, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de 8 

Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, Odacir Almeida Neves, Paulo César Moura da Silva, 9 

Roberto Vieira Pordeus, Valdenize Lopes do Nascimento, Marcela Carvalho Martins 10 

Amaral, Francisco Franciné Maia Junior e Nilza Dutra Alves; os representantes discentes 11 

Caio Henrique Fernandes Vanderlei e Michael Segundo Sena; os representantes técnico-12 

administrativos Francimar Honorato dos Santos, Júlio César Rodrigues de Sousa e 13 

Hermes Luiz Goes de Medeiros; e o representante da comunidade Edilson Gonzaga de 14 

Souza Júnior. Conselheiros com faltas justificadas: Carmelindo Rodrigues da Silva, Felipe de 15 

Azevedo Silva Ribeiro, Rui Sales Júnior, Thiago Henrique Gomes Duarte Marques e Lemuel 16 

Rodrigues da Silva. PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre as solicitações 17 

de afastamento integral dos servidores docentes Jacimara Villar Forbeloni, Márcia Michelle de 18 

Querioz Ambrósio, Roberto Pequeno de Sousa e Taciano Amaral Sorrentino, e sobre a 19 

solicitação de renovação de afastamento do servidor docente Alexandro Iris Leite; Segundo 20 

ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de Decisão que reserva, a partir do ano letivo 21 

de dois mil e quatorze, cinquenta por cento das vagas dos cursos de graduação, com entrada 22 

através do Sistema de Seleção Unificada - SISU, para cumprimento do que estabelece a Lei 23 

número doze mil, setecentos e onze, de vinte e nove de agosto de dois mil e doze, conforme 24 

Memorando Eletrônico número duzentos e cinquenta e seis de dois mil e treze, da Pró-Reitoria 25 

de Graduação – PROGRAD; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação minuta de Resolução 26 

que define os pesos para as áreas de domínio das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 27 

– ENEM dos cursos de Graduação da UFERSA, com entrada pelo Sistema de Seleção 28 

Unificada (SISU), conforme Memorando Eletrônico número duzentos e cinquenta e três de dois 29 

mil e treze, da PROGRAD; Quarto ponto: Criação de Comissão para coordenar a eleição para 30 

Coordenador e Vice-Coordenador do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia Integral 31 

do Campus Mossoró, conforme Memorando Eletrônico número duzentos e setenta e dois de 32 

dois mil e treze, da PROGRAD; Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre propostas do 33 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE de criação dos cursos de graduação 34 
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em: Engenharia de Produção, no Câmpus Angicos; Licenciatura em Letras com habilitação em 35 

Inglês, Licenciatura em Letras LIBRAS e Engenharia Civil, no Câmpus Caraúbas, conforme 36 

Pareceres CONSEPE/UFERSA número trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito e trinta e nove de 37 

dois mil e treze; Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de Resolução que 38 

regulamenta a participação de convidados e ouvintes nas reuniões dos Órgãos Colegiados e a 39 

divulgação das pautas e pastas das reuniões, conforme Memorando número um de dois mil e 40 

treze, da Comissão de Elaboração da Minuta de Resolução; Sétimo ponto: Apreciação e 41 

deliberação sobre a minuta de Resolução que aprova normas para avaliação do desempenho 42 

do estágio probatório dos servidores docentes da UFERSA; Oitavo ponto: Outras ocorrências. 43 

Constatada a existência de quórum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de 44 

Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. O 45 

Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante propôs incluir a criação de comissão 46 

eleitoral para o Bacharelado em Sistemas de Informação no quarto ponto. Essa proposta foi 47 

aprovada por unanimidade. O Conselho definiu que esta primeira sessão encerrar-se-ia às 48 

dezoito horas. PRIMEIRO PONTO. Durante as discussões, nenhuma proposta foi apresentada. 49 

Os afastamentos foram votados e aprovados por unanimidade. SEGUNDO PONTO. Durante 50 

as discussões, a Conselheira Nilza Dutra Alves indagou se a minuta tinha passado pela 51 

deliberação do CONSEPE, visto que, conforme determina o Regimento Geral da UFERSA, o 52 

CONSEPE deverá ser ouvido no que concerne às vagas para ingresso na Universidade. O 53 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos respondeu que não. A Conselheira Nilza 54 

Dutra Alves leu o inciso vinte e três do Artigo quarenta e quatro do Regimento Geral, que trata 55 

das competências do CONSUNI: “deliberar, com base no parecer do Conselho de Ensino, 56 

Pesquisa e Extensão, sobre o número de vagas para ingresso nos cursos da Universidade, 57 

observadas a capacidade institucional e as exigências da comunidade”. O Presidente do 58 

Conselho José de Arimatea de Matos disse que o ponto não tratava de quantitativo de vagas, 59 

mas de cotas. A Conselheira Nilza Dutra Alves falou que este ponto tratava de distribuição de 60 

vagas. Disse que é atribuição do CONSEPE discutir sobre isso e deliberar sobre questões 61 

relativas ao ensino. Propôs que a minuta fosse encaminhada ao CONSEPE para deliberação. 62 

Essa proposta foi votada e não foi aprovada, pois obteve sete votos favoráveis, nove contrários 63 

e três abstenções. Em relação ao texto da minuta, o Conselheiro Moacir Franco de Oliveira 64 

propôs a supressão da primeira consideração. A minuta, com esta alteração proposta, foi 65 

votada e aprovada por doze votos favoráveis, quatro contrários e três abstenções. A 66 

Conselheira Nilza Dutra Alves declarou voto contrário, pois entendia que este ponto deveria 67 

ter sido discutido antes pelo CONSEPE. Disse que não era contrária à norma, mas à forma 68 

como ela havia sido exposta ao Conselho. TERCEIRO PONTO. Seguem as propostas 69 

apresentadas durante as discussões. Considerações. A Conselheira Nilza Dutra Alves 70 

propôs a seguinte redação para o texto da consideração inicial: “CONSIDERANDO a 71 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

necessidade de definir pesos para as áreas de domínio das provas do ENEM dos cursos de 72 

graduação da UFERSA, com entrada pelo SiSU”. Justificou a proposta de alteração do texto, 73 

dizendo que a citação do Artigo quarenta e quatro do Regimento Geral deveria ser retirada, 74 

pois este artigo não cita a definição de pesos como competência do CONSUNI. Esta proposta 75 

da Conselheira foi aprovada pelo Conselho. Artigo segundo. O Conselheiro Moacir Franco 76 

de Oliveira propôs a seguinte redação: “A aprovação de novos cursos pelo CONSUNI, com 77 

entrada pelo SiSU, ficará vinculada à definição de pesos a serem determinados com base 78 

nesta Resolução e seus anexos”. Essa proposta foi aprovada pelo Conselho. Anexo. Nas 79 

discussões sobre o Anexo, foram apresentadas duas propostas de alteração dos pesos para o 80 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima propôs definir 81 

peso “dois e meio” para Ciências da Natureza e suas tecnologias; peso “um” para Ciências 82 

Humanas e suas tecnologias; peso “dois” para Linguagens, Códigos e suas tecnologias; peso 83 

“três” para Matemática e suas tecnologias; e peso “um e meio” para a Redação. E a 84 

Conselheira Marcela Carvalho Martins Amaral propôs definir peso “dois” para Ciências da 85 

Natureza e suas tecnologias; peso “um” para Ciências Humanas e suas tecnologias; peso “dois 86 

e meio” para Linguagens, Códigos e suas tecnologias; peso “três” para Matemática e suas 87 

tecnologias; e peso “um e meio” para a Redação. Primeiramente foi aberta uma votação para 88 

definir se seria mantida a proposta vinda da PROGRAD. A manutenção dos pesos do 89 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia não foi aprovada, pois foram registrados sete votos 90 

favoráveis, onze contrários e uma abstenção. A Conselheira Nilza Dutra Alves declarou voto 91 

favorável à manutenção dos pesos, considerando que não havia ocorrido uma discussão com 92 

os professores da área, sobre esses novos pesos propostos. Posteriormente, foram votadas as 93 

duas propostas de alteração dos pesos, e a do Conselheiro Alexsandro Pereira Lima foi 94 

aprovada por nove votos favoráveis, sendo registrados três votos favoráveis à proposta da 95 

Conselheira Marcela Carvalho Martins Amaral e oito abstenções. O Conselheiro Caio 96 

Henrique Fernandes Vanderlei propôs alterar dois pesos do curso de Medicina Veterinária, 97 

transferindo meio ponto de Linguagens, Códigos e suas tecnologias para a Redação. Essa 98 

proposta foi votada e não foi aprovada, pois obteve um voto favorável, dezoito votos contrários 99 

e uma abstenção. Por fim, a minuta, com as alterações feitas, foi votada e aprovada por 100 

dezenove votos favoráveis e uma abstenção. QUARTO PONTO. Foram indicados e aprovados, 101 

por unanimidade, os seguintes nomes para compor as comissões: Bacharelado em Ciência e 102 

Tecnologia Integral do Câmpus sede - Tiago Mendonca Lucena de Veras (docente/Presidente), 103 

Simeão Targino da Silva (docente/membro titular), Maria Aparecida da Silva Soares 104 

(docente/membro suplente); Ronildo Nicodemos da Silva (discente/membro titular); e 105 

Bacharelado em Sistemas de Informação do Câmpus Angicos - Wellington Barbosa do 106 

Nascimento Junior (docente/Presidente), Sairo Raoni dos Santos (docente/membro titular), 107 

Daniel Sabino Amorim de Araujo (docente/membro suplente); Raimundo Leandro Andrade 108 
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Marques (discente/membro titular). QUINTO PONTO. Iniciadas as discussões, a Conselheira 109 

Nilza Dutra Alves solicitou a palavra e enfatizou que não é contrária à criação de nenhum 110 

curso na Universidade. Relatou que, por várias vezes, votou favoravelmente à criação de 111 

cursos, desde que a Instituição era Escola Superior de Agricultura de Mossoró. No entanto, 112 

disse que o Regimento Geral da UFERSA e as leis vigentes tem que ser cumpridas. Assim, 113 

declarou que votaria contra os Pareceres do CONSEPE, que lamentavelmente aprovaram os 114 

cursos sem que a documentação estivesse correta. Falou que o Regimento cita que o processo 115 

de criação de um curso deve ser acompanhado, obrigatoriamente, do projeto político 116 

pedagógico - PPC. Disse que lhe causou estranheza o Parecer da PROGRAD, assinado pelo 117 

Pró-Reitor Augusto Carlos Pavão, que citava que os PPC’s não eram necessários. Falou que 118 

se os processos de criação dos cursos viessem legalmente instruídos, seria a primeira a fazer 119 

defesa a favor da criação. Disse que os membros do CONSUNI estavam lá para cumprir a 120 

legislação e que, quem votou nela, sabia que ela fazia isso, por isso jamais decepcionaria seus 121 

eleitores. Falou que não votaria a favor de nada que estivesse fora da legislação vigente, que 122 

era o caso da criação daqueles cursos. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de 123 

Oliveira solicitou uma justificativa dos Diretores dos Câmpus Angicos e Caraúbas sobre essa 124 

ausência dos PPC’s. A Conselheira Edna Lúcia da Rocha Linhares, Diretora do Câmpus 125 

Caraúbas, relatou que já tinha uma comissão trabalhando na construção dos PPC’s e que os 126 

membros tinham sessenta dias para conclusão dos projetos. O Conselheiro Joselito Medeiros 127 

de Freitas Cavalcante, Diretor do Câmpus Angicos, disse que os cursos entrariam em 128 

funcionamento no semestre dois mil e quatorze, ponto, um, e que haveria esse período para 129 

regularizar a documentação. Falou que, efetivamente, os cursos iniciariam as aulas com seus 130 

PPC’s aprovados. Após discussões, sem apresentação de propostas, a criação dos cursos foi 131 

votada e aprovada por quinze votos favoráveis, dois contrários e três abstenções. Em seguida, 132 

o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os 133 

Conselheiros e deu por encerrada a primeira sessão da reunião. SEGUNDA SESSÃO. Aos 134 

vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às nove horas, na Sala de 135 

Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o CONSUNI da UFERSA, sob a presidência do 136 

Reitor José de Arimatea de Matos, para continuação das discussões sobre a pauta da Nona 137 

Reunião Ordinária. SEXTO PONTO. Seguem descritas as propostas aprovadas durante as 138 

discussões. Preâmbulo. Redação aprovada por unanimidade, sugerida pela Secretaria dos 139 

Órgãos Colegiados – SOC: “Regulamenta o acesso e a participação de convidados e ouvintes 140 

às reuniões dos Conselhos Superiores, a publicidade das convocações, pastas, gravações e 141 

atas, bem como a transmissão das reuniões pela Internet”. Considerações. Redação 142 

aprovada, sugerida pela SOC, com alterações feitas pelo Conselho: “CONSIDERANDO a 143 

necessidade de regulamentação quanto ao acesso e à participação da comunidade interna e 144 

externa à Universidade às reuniões dos Conselhos Superiores da UFERSA; CONSIDERANDO 145 
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a necessidade de permitir o acesso da comunidade universitária às reuniões dos Conselhos 146 

Superiores via mídias eletrônicas; CONSIDERANDO a necessidade de publicidade das 147 

convocações, pastas, gravações e ata”. Capítulo I. Alteração da denominação do capítulo para 148 

“Das Disposições Preliminares”, proposta pela Conselheira Nilza Dutra Alves. Artigo 149 

primeiro. Redação aprovada, proposta pela Conselheira Marcela Carvalho Martins Amaral: 150 

“Esta resolução dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelos Conselhos 151 

Superiores da Universidade de modo a garantir o acesso da comunidade universitária e da 152 

sociedade às reuniões e decisões tomadas”. Artigo segundo. Redação aprovada, sugerida 153 

pela SOC, com alterações propostas pelo Conselheiro Alan Martins de Oliveira: “Art. 154 

segundo. As reuniões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Superiores da UFERSA 155 

serão públicas e abertas a pessoas da comunidade universitária e da sociedade civil, que 156 

poderão participar das sessões nas seguintes condições: I – Como Convidados, com direito a 157 

voz, quando convocados pelo Presidente ou por qualquer Conselheiro para esclarecer pontos 158 

da pauta, mediante aprovação da plenária; II – Como Ouvintes, sem direito a voz, mediante 159 

presença até quinze minutos antes do horário programado para início da plenária, respeitando 160 

ordem de chegada e disponibilidade de espaço físico”. Artigo quarto. Redação aprovada por 161 

unanimidade, sugerida pela SOC: “Artigo quarto. As Convocações e as pastas das reuniões 162 

ordinárias e extraordinárias dos Conselhos Superiores deverão ser publicadas e amplamente 163 

divulgadas aos conselheiros e à comunidade universitária pela Secretaria dos Órgãos 164 

Colegiados. Parágrafo primeiro. Cabe à Secretaria dos Órgãos Colegiados, quando da 165 

organização da pasta de documentos referentes à reunião, omitir informações de caráter 166 

pessoal ou sigiloso, quando couber, em conformidade com a legislação. Parágrafo segundo. As 167 

Convocações e as pastas serão publicadas na página dos Conselhos Superiores no site da 168 

UFERSA. Parágrafo terceiro. A Secretaria dos Órgãos Colegiados enviará e-mail a todos os 169 

servidores comunicando a Convocação do Conselho e o link para acesso à pasta da reunião. 170 

Parágrafo quarto. Os Conselheiros serão convocados para as reuniões por e-mail, observados 171 

os prazos previstos no Regimento da UFERSA. Parágrafo quinto. Somente os Conselheiros 172 

poderão solicitar a impressão de pastas à Secretaria dos Órgãos Colegiados”. Artigo quinto. 173 

Foi aprovada, por dezenove votos favoráveis e um voto contrário, a sugestão da SOC de 174 

supressão deste artigo, o qual continha a seguinte redação: “Artigo quinto. Cabe à Secretaria 175 

dos Órgãos Colegiados a divulgação dos resultados das votações sobre a pauta das reuniões, 176 

no prazo máximo de dois dias após o término das votações. Parágrafo único. A divulgação da 177 

qual trata o caput resumir-se-á às seguintes situações: „aprovado‟, „não aprovado‟, „aprovado 178 

com ressalvas‟ ou „retirado da pauta‟”. Artigo sexto. Com a supressão do artigo anterior, este 179 

passou a ser o Artigo quinto da Resolução. Redação aprovada por unanimidade, sugerida pela 180 

SOC: “Artigo quinto. As reuniões dos Conselhos Superiores poderão ser transmitidas por 181 

mídias diversas pela internet, utilizando recursos da tecnologia da informação disponíveis para 182 
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este fim. Parágrafo primeiro. As transmissões das reuniões serão realizadas através do portal 183 

oficial da UFERSA e o acesso dar-se-á mediante login e senha do usuário. Parágrafo segundo. 184 

Não será permitido o uso do link de áudio ou vídeo por outro sítio. Parágrafo terceiro. O 185 

compartilhamento do conteúdo somente será permitido após autorização formal e expressa da 186 

instituição. Parágrafo quarto. A transmissão poderá ser interrompida pelo Presidente, após 187 

consulta aos conselheiros, através do acionamento de dispositivo próprio, de forma a 188 

resguardar os seguintes aspectos: I - qualquer tipo de constrangimento; II - divulgação de 189 

informações pessoais; III - sigilo previsto em lei, ou resguardado por medida judicial”. Artigos 190 

dez e onze. Estes artigos foram realocados como Artigo sexto e Artigo sétimo, 191 

respectivamente. Redações aprovadas por unanimidade, sugeridas pela SOC: “Artigo sexto. As 192 

atas das reuniões dos Conselhos Superiores deverão ser publicadas em formato digital na 193 

página dos Conselhos Superiores no site da UFERSA, no prazo máximo de cinco dias úteis 194 

após a aprovação pelo colegiado. Artigo sétimo. Os arquivos contendo as gravações em áudio 195 

das reuniões deverão ser publicados na página dos Conselhos Superiores no site da UFERSA 196 

no prazo máximo de cinco dias úteis após o término da reunião”. Artigo oitavo. Redação 197 

aprovada, sugerida pela SOC: “Esta resolução entrará em vigor a partir desta data, com 198 

exceção dos Artigos quinto e sétimo que entrarão em vigor mediante disponibilidade técnica”. 199 

SÉTIMO PONTO. Participaram como Convidados os servidores Francisco Radamés Lima 200 

Dantas, Lizziane Souza Queiroz Franco de Oliveira e Jacqueline Cunha de Vasconcelos 201 

Martins, integrantes da Comissão que elaborou a minuta. Seguem descritas as propostas 202 

aprovadas durante as discussões. Considerações. A Conselheira Nilza Dutra Alves propôs 203 

que fosse retirada a citação do Artigo vinte na consideração que cita a Lei oito mil, cento e 204 

doze, visto que o período de estágio probatório definido nesta Lei é de vinte e quatro meses, e 205 

o período necessário para estabilidade definido na Emenda Constitucional número dezenove é 206 

de três anos. Sugeriu que fosse citada a Emenda, que é hierarquicamente superior, ou que 207 

fosse retirada o artigo da lei. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs a seguinte 208 

redação para as considerações: “CONSIDERANDO o que estabelece o Regimento Geral da 209 

UFERSA; CONSIDERANDO o que estabelece a Lei oito mil, cento e doze, de mil, novecentos 210 

e noventa; CONSIDERANDO o que estabelece a Lei doze mil, setecentos e setenta e dois, de 211 

dois mil e doze”. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima propôs a seguinte redação a 212 

primeira consideração: “CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a situação dos 213 

docentes em estágio probatório na instituição”. Essas considerações propostas foram votadas 214 

e aprovadas por quinze votos favoráveis e uma abstenção. Artigo primeiro. Redação 215 

aprovada por quinze votos favoráveis e uma abstenção, proposta pelo Conselheiro Moacir 216 

Franco de Oliveira: “Artigo primeiro. A presente Resolução tem por objetivo aprovar Normas 217 

para Avaliação de Desempenho de Servidores Docentes em estágio probatório no âmbito da 218 

UFERSA”. Artigo segundo. Redação do caput aprovada por quinze votos favoráveis e um 219 
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voto contrário, proposta pelo Conselheiro Moacir Franco de Oliveira: “Artigo segundo. O 220 

servidor docente da UFERSA, nomeado para o cargo de provimento efetivo, ficará sujeito ao 221 

estágio probatório por um período de trinta e seis meses, conforme legislação”. Artigo quarto. 222 

Foram apresentadas duas propostas de redação para o caput. Proposta do Conselheiro 223 

Moacir Franco de Oliveira: “Para realização da avaliação do estágio probatório de que trata 224 

esta Resolução, a Unidade Acadêmica, através da sua Assembleia, formará uma Comissão de 225 

Avaliação de Desempenho (CAD) composta de três membros titulares e um suplente, dentre os 226 

docentes estáveis da respectiva Unidade Acadêmica, de classe igual ou superior a do avaliado, 227 

respeitada a titulação dos membros”. Proposta da Conselheira Nilza Dutra Alves: “Para 228 

realização da avaliação do estágio probatório de que trata esta Resolução, a Unidade 229 

Acadêmica, através da sua Assembleia, formará uma Comissão de Avaliação de Desempenho 230 

(CAD) composta de três membros titulares e um suplente, dentre os docentes estáveis do 231 

respectivo curso em que o docente ministra mais disciplinas”. A proposta do Conselheiro 232 

Moacir Franco de Oliveira foi aprovada por oito votos favoráveis, sendo registrados quatro 233 

votos favoráveis à proposta da Conselheira Nilza Dutra Alves e três abstenções. Artigo quinto. 234 

Redação aprovada por unanimidade, proposta pela Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima: 235 

“Artigo quinto. A avaliação do docente levará em consideração os fatores mencionados no 236 

artigo 3º e utilizará, no que couber”. Artigo sexto. O servidor Francisco Radamés Lima Dantas 237 

falou que havia uma discussão sobre designar à PROGRAD ou à Pró-Reitoria de Gestão de 238 

Pessoas – PROGEPE, a competência de “promover o Programa de Recepção de Docentes de 239 

que trata o inciso V do Artigo terceiro desta Resolução e conceder a certificação das atividades 240 

realizadas para os docentes em estágio probatório”, conforme consta no inciso quinto deste 241 

Artigo sexto. Disse que a Equipe Pedagógica da PROGRAD defendia a sugestão de que essa 242 

competência coubesse à PROGRAD. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira 243 

assumiu essa sugestão como proposta. A proposta original, que designava a competência 244 

citada à PROGEPE, foi aprovada por oito votos favoráveis; a proposta da Conselheira Ludimilla 245 

Carvalho Serafim de Oliveira obteve três votos favoráveis; e foram registradas três abstenções. 246 

Artigo sétimo. Redação para o caput aprovada por unanimidade, proposta pelo Conselheiro 247 

Francisco Franciné Maia Junior: “Compete ao docente em estágio probatório”. Foi aprovada 248 

por dez votos favoráveis e uma abstenção, a proposta da Conselheira Marcela Carvalho 249 

Martins Amaral, de unir os dois primeiros incisos em um único inciso, com a seguinte redação: 250 

“elaborar e submeter seu plano semestral e apresentar o relatório de atividades ao término de 251 

cada semestre letivo à unidade acadêmica onde está lotado”. Em seguida, o Presidente do 252 

Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu 253 

por encerrada a segunda sessão da reunião. TERCEIRA SESSÃO. Aos doze dias do mês de 254 

dezembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, na Sala de Reuniões dos Conselhos 255 

Superiores, reuniu-se o CONSUNI da UFERSA, sob a presidência do Reitor José de Arimatea 256 
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de Matos, para continuação das discussões sobre o Sétimo ponto da pauta da Nona Reunião 257 

Ordinária. O Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante propôs ajustar o símbolo 258 

de multiplicação nas fórmulas constantes na minuta. Em seguida, discutiu-se sobre os anexos, 259 

mas não houve alterações aprovadas. OITAVO PONTO. Os Conselheiros fizeram 260 

comunicados sobre assuntos diversos. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do 261 

Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu 262 

por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos 263 

Colegiados, lavrei a presente Ata, que após aprovada na reunião do dia _________, segue 264 

assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e 265 

por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 266 
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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E TREZE DO CONSELHO 

UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, na 1 

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

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

Francisco Odolberto de Araújo. Estiveram presentes os Conselheiros representantes 4 

docentes Alan Martins de Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, 5 

Augusto Carlos Pavão, Carmelindo Rodrigues da Silva, Daniel Faustino Lacerda de 6 

Souza, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, João Liberalino 7 

Filho, José Domingues Fontenele Neto, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, 8 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, Odacir Almeida Neves, 9 

Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Júnior, Valdenize Lopes 10 

do Nascimento e Nilza Dutra Alves; os representantes discentes Caio Henrique Fernandes 11 

Vanderlei e Daniel Guimarães de França Moreira; os representantes técnico-administrativos 12 

Francimar Honorato dos Santos e Júlio César Rodrigues de Sousa; e os representantes da 13 

comunidade Edilson Gonzaga de Souza Júnior e Lemuel Rodrigues da Silva. Conselheiros 14 

com falta justificada: Francisco Edcarlos Alves Leite, Marcela Carvalho Martins Amaral, 15 

Francisco Franciné Maia Junior, Gabriela Oliveira de Souza, Michael Segundo Sena e  Thiago 16 

Henrique Gomes Duarte Marques. PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre 17 

minuta de Resolução que dispõe sobre o Comitê Gestor do Projeto Pedagógico Institucional – 18 

PPI da UFERSA; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de Emenda 19 

Regimental que altera os Artigos cento e setenta e sete, cento e oitenta e sete e duzentos e 20 

oitenta e três, revogando as disposições sobre aproveitamento de estudos, conforme 21 

Memorando Eletrônico número trezentos e dois de dois mil e treze, da Pró-Reitoria de 22 

Graduação – PROGRAD; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre designação de 23 

membros para compor a Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS; Quarto ponto: 24 

Criação de Comissões para coordenar eleições para representantes docentes e técnico-25 

administrativos do Conselho de Curadores da UFERSA; Quinto ponto: Homologação do 26 

resultado do Concurso Público para Professor Efetivo referente à disciplina “Ecotoxicologia, 27 

Ecologia da Poluição e Ecologia de Regiões Semiáridas – Campus de Mossoró”, Edital número 28 

vinte e um de dois mil e treze, por meio do Memorando Eletrônico número duzentos e trinta e 29 

sete de dois mil e treze, da CPPS; Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre alteração do 30 

período de afastamento da servidora docente Márcia Michelle de Queiroz Ambrósio, conforme 31 

solicitação enviada pela docente em trinta e um de outubro de dois mil e treze; Sétimo ponto: 32 

Apreciação e deliberação sobre as solicitações de afastamento integral dos servidores 33 

docentes Cid Ivan da Costa Carvalho, José Luís Costa Novaes, Lauro César Bezerra Nogueira 34 
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e Valéria Veras de Paula; Oitavo ponto: Apreciação e deliberação sobre as solicitações de 35 

redistribuição das servidoras docentes Cynara Teixeira Ribeiro e Shirlle Kátia da Silva Nunes; 36 

Nono ponto: Outras ocorrências. Constatada a existência de quórum legal, o Presidente do 37 

Conselho Francisco Odolberto de Araújo declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a 38 

colocou em discussão. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima propôs incluir no quinto 39 

ponto da pauta a homologação do resultado do Concurso Público regido pelo Edital número 40 

quarenta e um, de dois mil e treze. Esta proposta foi aprovada por oito votos favoráveis, sete 41 

contrários e nove abstenções. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs excluir o 42 

primeiro ponto da pauta. Esta proposta não foi aprovada, pois obteve cinco votos favoráveis, 43 

onze contrários e oito abstenções. PRIMEIRO PONTO. Participou das discussões, como 44 

Convidada, a Professora Elisabete Stradiotto Siqueira. Seguem descritas as propostas 45 

apresentadas. Foi aprovada a seguinte redação para preâmbulo, proposta pela Conselheira 46 

Nilza Dutra Alves: “Regulamenta o funcionamento do Comitê Gestor do Projeto Pedagógico 47 

Institucional – PPI da UFERSA”. Foi aprovada a seguinte redação para as considerações 48 

iniciais, proposta pelo Conselheiro Alan Martins de Oliveira: “Considerando o inciso I do Art. 49 

doze da Lei nove mil, trezentos e noventa e quatro, de mil, novecentos e noventa e seis; 50 

Considerando a Lei dez mil, oitocentos e sessenta e um, de dois mil e quatro”. Foi aprovada a 51 

seguinte redação para o inciso quinto do Artigo segundo, proposta pela Conselheira Ana 52 

Tereza de Abreu Lima: “manutenção do diálogo com todos os segmentos da Universidade”. 53 

Foi aprovada a seguinte redação para o inciso primeiro do Artigo quarto, proposta pelo 54 

Conselheiro Francimar Honorato dos Santos: “um membro servidor técnico administrativo do 55 

Setor Pedagógico de cada Campus, indicado pela PROGRAD”.  Foi aprovada a seguinte 56 

redação para o inciso segundo do Artigo quarto, proposta pelos Conselheiros Alexsandro 57 

Pereira Lima e Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira: “um membro servidor docente de 58 

cada unidade acadêmica da UFERSA, indicado em Assembleia”. Foi aprovada a seguinte 59 

redação para o inciso terceiro do Artigo quarto, proposta pelo Conselheiro Caio Henrique 60 

Fernandes Vanderlei: “um membro discente de cada Campus indicado pelo Diretório Central 61 

dos Estudantes – DCE”. Sobre a duração do mandato dos membros do Comitê, foram 62 

apresentadas duas propostas: a do Conselheiro Lemuel Rodrigues da Silva, de que o 63 

mandato dos membros discentes fosse de dois anos, com direito a uma recondução, e de que 64 

o mandato dos demais membros fosse de dois anos, vedada a recondução; e a da Conselheira 65 

Nilza Dutra Alves, de que o mandato de todos os membros do Comitê fosse de dois anos, 66 

com direito a uma recondução. Esta última proposta foi aprovada pelo Conselho. Foi aprovada 67 

a supressão do Artigo quinto, proposta pelo Conselheiro Francimar Honorato dos Santos, o 68 

qual continha a seguinte redação: “A indicação dos membros servidores técnicos 69 

administrativos e discentes deverão respeitar o revezamento entre os Campi da UFERSA”. Foi 70 

aprovada a proposta da Conselheira Nilza Dutra Alves, de alteração do Artigo sétimo, com a 71 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

supressão do termo “os meios” da redação: “A administração da UFERSA proporcionará os 72 

meios, as condições materiais e de recursos humanos para funcionamento do 73 

CGPPI/UFERSA, assim como toda a infraestrutura administrativa necessária ao seu efetivo 74 

funcionamento”. Foi aprovada a proposta do Conselheiro João Liberalino Filho, de alteração 75 

do caput do Artigo oitavo, substituindo a palavra “mensalmente” por “semestralmente” no texto: 76 

“O CGPPI/UFERSA se reunirá mensalmente, em sessão ordinária, ou em caráter extraordinário 77 

quando convocado pelo Presidente ou pela maioria simples de seus membros”. Foi aprovada a 78 

proposta do Conselheiro Augusto Carlos Pavão, de alteração do parágrafo primeiro do Artigo 79 

oitavo, substituindo “um terço” por “um quarto” no texto: “A reunião terá início, em sua primeira 80 

convocação, com a presença da maioria simples de seus membros; em segunda convocação, 81 

quinze minutos após o horário estabelecido para o início, com a presença de no mínimo um 82 

terço de seus membros”. Por fim, foi aprovada a proposta do Presidente do Conselho 83 

Francisco Odolberto de Araújo, de redação para o Artigo quatorze: “Esta Resolução entra em 84 

vigor trinta dias após sua aprovação pelo CONSUNI, revogadas as disposições em contrário”. 85 

SEGUNDO PONTO. Durante as discussões, o Conselho aprovou a suspensão deste ponto de 86 

pauta, até que seja encaminhada, pela PROGRAD, uma minuta de resolução sobre 87 

aproveitamento de estudos para apreciação deste Conselho. TERCEIRO PONTO. Durante as 88 

discussões, a Conselheira Nilza Dutra Alves disse que deveria ter sido encaminhado um 89 

documento com as indicações dos membros vindo do Reitor, como determina o Regimento, e 90 

não um Memorando do Presidente da CPPS sugerindo a confecção da Portaria. O Presidente 91 

do Conselho Francisco Odolberto de Araújo disse que as indicações do Reitor constavam na 92 

minuta de Decisão encaminhada ao Conselho. Não havendo outra proposta, foram votadas e 93 

aprovadas, por unanimidade, as indicações da servidora docente Ana Tereza de Abreu Lima e 94 

da servidora técnico-administrativa Maria de Fátima Santos Oliveira Duarte para compor a 95 

CPPS. QUARTO PONTO. Durante as discussões, foram indicados e aprovados, por 96 

unanimidade, os seguintes nomes para compor a comissão: servidor docente Leonardo 97 

Augusto Casillo (Presidente), servidora técnico-administrativa Antonia Kátia Pinheiro de 98 

Medeiros (membro titular), discente Rayanna Nayhara Oliveira do Nascimento (membro titular) 99 

e servidor docente Kleber Formiga Miranda (membro suplente). O Conselho definiu que esta 100 

comissão terá autonomia para designar subcomissões para auxiliá-la no processo eleitoral. 101 

QUINTO PONTO. Durante as discussões sobre a homologação do resultado da disciplina 102 

“Ecotoxicologia, Ecologia da Poluição e Ecologia de Regiões Semiáridas – Campus de 103 

Mossoró”, Edital número vinte e um de dois mil e treze, o Conselheiro Alexsandro Pereira 104 

Lima propôs que a candidata Camila Maia da Silva fosse desclassificada, tendo em vista os 105 

acontecimentos descritos no processo. O Conselheiro Lemuel Rodrigues da Silva falou que a 106 

CPPS, em seu parecer, estava transferindo para o CONSUNI uma decisão importantíssima 107 

nesse processo. Opinou que este Conselho tinha elementos para homologar ou não o 108 
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resultado do Concurso, ou para eliminar a candidata, mas esta última opção abriria brechas 109 

para uma ação judicial, já que o nome da candidata estava no resultado encaminhado pela 110 

CPPS. Assim, propôs não homologar o resultado da disciplina e devolver o processo à CPPS 111 

para reformulação do Edital de homologação, a fim de que, diante das circunstâncias e dos 112 

elementos de que dispõe a documentação, a candidata Camila Maia da Silva fosse eliminada 113 

do certame. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima retirou sua proposta. A proposta do 114 

Conselheiro Lemuel Rodrigues da Silva foi votada e aprovada por vinte votos favoráveis e dois 115 

votos contrários. A Conselheira Nilza Dutra Alves declarou voto contrário. Disse que existia 116 

um memorando da CPPS solicitando a homologação, logo, entendia-se que a CPPS já havia 117 

tomado a decisão de homologar o resultado com o nome da candidata. Falou ainda que, se a 118 

candidata descumpriu o Edital ou alguma resolução, teria que ter sido desclassificada durante 119 

o certame. Relatou que passou por esta situação várias vezes quando foi membro da CPPS e 120 

que desclassificou candidatos, cumprindo sua obrigação. Disse que se candidata estava em 121 

lugar inadequado teria que ter sido desclassificada na hora do ocorrido. A Conselheira 122 

Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira declarou voto contrário. Reforçou a ideia de que a 123 

eliminação da candidata teria que ser ter sido feita no momento do descumprimento da norma. 124 

Em seguida, o Conselho passou a deliberar sobre os resultados do Edital número quarenta e 125 

um de dois mil e treze. Na vaga de Administração, não houve propostas, e o resultado foi 126 

votado e aprovado por dezesseis votos favoráveis e três abstenções. Na vaga de Pedagogia, a 127 

Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima falou do caso de um dos candidatos que apresentou, 128 

no Exame de Títulos, publicação de artigo em livro organizado por um dos membros da banca 129 

examinadora. Disse que o livro era uma espécie de coletânea dos anais de um congresso e 130 

que o organizador não tinha relação com o candidato. Falou que o Procurador Federal entende 131 

que é uma co-publicação do candidato com o membro da banca, mas a CPPS entende que 132 

não o é, por isso propõe a manutenção do resultado. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira 133 

disse que concordava com o Procurador, pois a norma era clara. Propôs que o resultado dessa 134 

disciplina fosse retirado da pauta. Essa proposta foi votada e não foi aprovada, pois obteve 135 

quatro votos favoráveis, seis contrários (favoráveis a manter a discussão) e nove abstenções. 136 

Em seguida, foi votada a homologação do resultado, que foi aprovada por nove votos 137 

favoráveis, três contrários e sete abstenções. SEXTO PONTO. Durante as discussões, o 138 

Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs indeferir a solicitação da docente. Disse que, 139 

ao final do afastamento, a professora poderia solicitar a prorrogação. Essa proposta foi votada 140 

e aprovada por dezesseis votos favoráveis e uma abstenção. SÉTIMO PONTO. O ponto não 141 

gerou discussão. Os afastamentos foram votados, um a um, e todos foram aprovados por 142 

unanimidade. OITAVO PONTO. O ponto não gerou discussão. As redistribuições foram 143 

votadas, uma a uma, e ambas foram aprovadas por dezesseis votos favoráveis e um voto 144 

contrário. NONO PONTO. Outras ocorrências. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima disse 145 
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que foi encaminhada à PROGRAD a solicitação de criação dos dois primeiros cursos de 146 

Engenharia do Câmpus Pau dos Ferros e sugeriu que após a deliberação desse assunto, os 147 

Conselhos Superiores parassem com a criação de novas engenharias nos câmpus fora da 148 

sede e repensassem a possibilidade de abertura de cursos de outras áreas. A Conselheira Ana 149 

Tereza de Abreu Lima propôs que este Conselho concluísse, ainda em dois mil e treze, as 150 

deliberações acerca das resoluções que tratam da Biblioteca e do estágio probatório. O 151 

Conselheiro Moacir Franco de Oliveira disse que se sentiu frustrado ao sair da reunião da 152 

Assembleia Universitária em que foi apresentada a proposta do novo Estatuto. Falou que, 153 

enquanto servidor, não viu uma proposta de Estatuto na reunião. Opinou que a ADUFERSA 154 

não contribuiu com o debate na Assembleia. Sugeriu que as reuniões do CONSUNI de 155 

deliberação sobre o novo Estatuto não fossem presididas pelo Vice-Reitor, Professor Francisco 156 

Odolberto de Araújo, pois o mesmo presidiu a comissão que elaborou a proposta, e assim 157 

evitar-se-ia o pensamento de que ele estaria legislando em causa própria. O Conselheiro Rui 158 

Sales Júnior opinou que este Conselho deveria publicar um pedido de desculpas ao Professor 159 

Gustavo Henrique Gonzaga da Silva, que foi acusado e julgado antes de ser ouvido, no caso 160 

do Concurso Público do quinto ponto. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira sugeriu que a 161 

Universidade encaminhasse uma solicitação, aos órgãos responsáveis, de construção de uma 162 

passarela ligando o lado oeste ao lado leste do Câmpus sede, tendo em vista o risco de morte 163 

que os pedestres enfrentam na travessia. O Conselheiro Lemuel Rodrigues da Silva, 164 

enquanto representante da comunidade, disse que se preocupava com o processo de 165 

expansão da UFERSA e sugeriu que a Instituição não se envolvesse em articulações com 166 

políticos nesse sentido. Opinou que a expansão feita de forma irresponsável poderia causar 167 

problemas sérios de precariedade do trabalho docente e técnico. A Conselheira Valdenize 168 

Lopes do Nascimento perguntou se o Presidente do Conselho tinha conhecimento acerca de 169 

problemas envolvendo solicitações de férias durante períodos de afastamento para 170 

qualificação. O Presidente do Conselho Francisco Odolberto de Araújo respondeu que não. 171 

A Conselheira Valdenize Lopes do Nascimento disse que a minuta de resolução que trata da 172 

progressão na carreira docente havia sido retirada de pauta e, após a aprovação da nova lei 173 

sobre o assunto, ainda não tinha retornado para apreciação. Sugeriu que as atividades 174 

administrativas fossem incluídas nas tabelas de pontuação, pois atualmente apenas as funções 175 

de Coordenação de curso, Chefia de departamento e Direção de câmpus são pontuadas nesse 176 

quesito. O Conselheiro Edilson Gonzaga de Souza discordou da sugestão apresentada pelo 177 

Conselheiro Rui Sales Júnior. Opinou que o Conselho tomou a decisão certa e que o professor 178 

acusado poderia solicitar retratação, se assim desejasse. O Presidente do Conselho Francisco 179 

Odolberto de Araújo informou foi havia sido publicado no site da UFERSA um espaço aberto 180 

a contribuições para a Lei Orgânica das Universidades e falou da importância dessa norma. 181 

Em relação à apresentação do novo Estatuto na reunião da Assembleia Universitária, disse 182 
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primeiramente que sua participação na Comissão da proposta foi por indicação do 183 

departamento, e não da Reitoria. Falou que, no entendimento da Comissão, a forma mais 184 

didática de apresentar a proposta seria mostrar o esboço do organograma que simboliza a 185 

nova estrutura sugerida e explicar o que muda nessa nova realidade. Disse que não havia 186 

como apresentar artigo por artigo, até porque a Assembleia Universitária não tem caráter 187 

deliberativo. Discordou da opinião apresentada pelo Conselheiro Moacir Franco de Oliveira, de 188 

que ele, na qualidade de Vice-Reitor da Universidade, não pode presidir reuniões de 189 

deliberação sobre o Estatuto, pois este era um direito institucional seu. Disse que as funções 190 

não estão vinculadas e que se isso fosse acatado seria uma ofensa às normas institucionais. 191 

Nada mais havendo a discutir, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 192 

E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, 193 

que após ser lida e aprovada, (com/sem) emendas, na reunião do dia 194 

______________________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 195 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 196 
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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E TREZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, na Sala 1 

de Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o Conselho Universitário – CONSUNI da 2 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Reitor José de 3 

Arimatea de Matos. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes 4 

Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, Daniel Faustino Lacerda de Souza, 5 

Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Francisco Edcarlos 6 

Alves Leite, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto, Joselito Medeiros de 7 

Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco de Oliveira, 8 

Odacir Almeida Neves, Paulo César Moura da Silva, Rui Sales Júnior, Valdenize Lopes do 9 

Nascimento e Francisco Franciné Maia Junior; os representantes discentes Caio Henrique 10 

Fernandes Vanderlei, Gabriela Oliveira de Souza e Michael Segundo Sena; os 11 

representantes técnico-administrativos Francimar Honorato dos Santos, Júlio César 12 

Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; e os representantes da 13 

comunidade Edilson Gonzaga de Souza Júnior e Lemuel Rodrigues da Silva. Conselheira 14 

com falta justificada: Marcela Carvalho Martins Amaral. PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e 15 

deliberação sobre a criação dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Computação no 16 

Campus de Pau dos Ferros, conforme Memorando Eletrônico número trezentos e trinta de dois 17 

mil e treze, da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD; Segundo ponto: Apreciação e 18 

deliberação sobre a Proposta Orçamentária para o exercício dois mil e quatorze, encaminhada 19 

por meio do Memorando Eletrônico número cento e trinta e quatro de dois mil e treze, da Pró-20 

Reitoria de Planejamento – PROPLAN; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre 21 

minuta de Resolução que altera o Anexo I da Resolução CONSUNI/UFERSA número sete de 22 

dois mil e treze, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico número trezentos e vinte e 23 

sete de dois mil e treze, da PROGRAD; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre o Edital 24 

do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de graduação no ano letivo dois mil e quatorze, 25 

encaminhado por meio do Memorando Eletrônico número trezentos e trinta e dois de dois mil e 26 

treze, da PROGRAD; Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre a redistribuição do 27 

servidor docente Natanael Takeo Yamamoto; Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre as 28 

solicitações de afastamento integral dos servidores docentes Bruno Rodrigo Simão, Clécida 29 

Maria Bezerra Bessa, Francisco César de Medeiros Filho, Náthalee Cavalcanti de Almeida, 30 

Nildo da Silva Dias, Paulo Gabriel Gadelha Queiroz, Shirlene Kelly Santos Carmo e David 31 

Custódio de Sena; Sétimo ponto: Outras ocorrências. Tendo constatado quorum legal, o 32 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura 33 

da pauta e a colocou em discussão. Propôs a inversão da ordem dos dois primeiros pontos. 34 
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Essa proposta foi aprovada por vinte e um votos favoráveis, sendo registrada uma abstenção. 35 

O Conselheiro Paulo César Moura da Silva propôs incluir o processo de redistribuição do 36 

servidor docente Abraão Freires Saraiva Júnior no quinto ponto. Essa proposta foi aprovada 37 

por unanimidade. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima propôs a inclusão de um ponto de 38 

pauta para homologação de resultados finais dos Concursos Públicos para Professor Efetivo 39 

realizados nos termos dos Editais vinte e um de dois mil e treze e quarenta e um de dois mil e 40 

treze. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. O ponto incluso passou a ser o sétimo da 41 

pauta. O Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro propôs a inclusão de um ponto de 42 

pauta para deliberação sobre doação de bens aos discentes vencedores do prêmio “Melhores 43 

Trabalhos de Pesquisa de Graduação” da Primeira Feira de Profissões, concedido na Terceira 44 

Feira de Ciências do Semiárido Potiguar. Os bens a serem doados seriam três tablets, um para 45 

cada discente vencedor, como forma de premiação. Essa proposta de inclusão foi aprovada 46 

por unanimidade. O ponto incluso passou a ser o oitavo da pauta. E as discussões sobre 47 

Outras ocorrências passou a compor o nono ponto da pauta. PRIMEIRO PONTO. Participou 48 

como Convidado o Pró-Reitor de Planejamento, George Bezerra Ribeiro. Durante as 49 

discussões, nenhuma proposta foi apresentada. A Proposta Orçamentária para o exercício dois 50 

mil e quatorze foi votada e aprovada por vinte e dois votos favoráveis e uma abstenção. 51 

SEGUNDO PONTO. Durante as discussões, nenhuma proposta foi apresentada. A criação do 52 

curso de Engenharia Civil no Campus de Pau dos Ferros foi votada e aprovada por 53 

unanimidade, e em seguida, a criação do curso de Engenharia de Computação no Campus de 54 

Pau dos Ferros foi votada e aprovada, também por unanimidade. TERCEIRO PONTO. O ponto 55 

não gerou discussão. A minuta de Resolução que altera o Anexo I da Resolução 56 

CONSUNI/UFERSA número sete de dois mil e treze, para inclusão dos pesos para as áreas de 57 

domínio das provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, dos cursos de Licenciatura 58 

em Letras com habilitação em Inglês e Licenciatura em Letras LIBRAS foi votada e aprovada 59 

por unanimidade. QUARTO PONTO. Durante as discussões, o Conselheiro Odacir Almeida 60 

Neves propôs incluir a citação do curso de Engenharia de Energia nas tabelas dois e três do 61 

Anexo três, e a Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima fez algumas correções de formatação 62 

nos Anexos. O Edital, com as alterações sugeridas, foi aprovado por unanimidade. QUINTO 63 

PONTO. Não houve propostas durante as discussões. A redistribuição do servidor docente 64 

Natanael Takeo Yamamoto foi votada e aprovada por dezessete votos favoráveis, um voto 65 

contrário e sete abstenções. Em seguida, a redistribuição do servidor docente Abraão Freires 66 

Saraiva Júnior foi votada e aprovada por vinte e três votos favoráveis, um voto contrário e uma 67 

abstenção. SEXTO PONTO. Durante as discussões, que se desenvolveram principalmente em 68 

relação ao processo do servidor docente Bruno Rodrigo Simão, o Conselheiro José 69 

Domingues Fontenele Neto propôs que o processo deste docente não fosse votado nesta 70 

reunião, mas que fosse trazido à deliberação na reunião seguinte deste Conselho, com o 71 
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acréscimo de um documento do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas 72 

assegurando que as disciplinas do Professor Bruno Rodrigo Simão seriam atendidas durante 73 

seu período de afastamento, tendo em vista que um dos docentes que havia se comprometido 74 

a assumir as disciplinas era o Professor Natanael Takeo Yamamoto, cuja redistribuição fora 75 

aprovada no ponto de pauta anterior. Essa proposta foi votada e aprovada por dezoito votos 76 

favoráveis, dois votos contrários e três abstenções. Todos os demais processos de 77 

afastamento foram votados, em bloco, e aprovados por unanimidade. SÉTIMO PONTO. Do 78 

Edital número quarenta e um de dois mil e treze, foram apreciados os resultados das 79 

disciplinas: “Práticas de Ensino I: educação em computação, Práticas de Ensino II: objetos 80 

digitais de educação em computação, Práticas de Ensino III: ensino-aprendizagem de 81 

computação (Campus de Angicos)”; “Língua Portuguesa, Linguística (Campus de Caraúbas)”; e 82 

“Direito Privado (Campus de Mossoró)”. Do Edital número vinte e um de dois mil e treze, foi 83 

apreciado o resultado da disciplina: “Ecotoxicologia, Ecologia de Poluição, Ecologia de Regiões 84 

Semiáridas (Campus de Mossoró)”. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 85 

informou que os recursos referentes às disciplinas do Edital número quarenta e um de dois mil 86 

e treze foram resolvidos administrativamente pela Comissão Permanente de Processo Seletivo 87 

– CPPS. Não havendo proposta contrária, a homologação do resultado final do Concurso 88 

Público para Professor Efetivo realizado nos termos do Edital número quarenta e um de dois 89 

mil e treze, referente às disciplinas anteriormente citadas, foi votada e aprovada por vinte e três 90 

votos favoráveis e uma abstenção. Em seguida, durante as discussões sobre o resultado do 91 

Concurso referente ao Edital número vinte e um de dois mil e treze, foram apresentadas duas 92 

propostas: o Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs que o resultado fosse 93 

homologado conforme enviado pela CPPS; e o Conselheiro Paulo César Moura da Silva 94 

propôs que o resultado fosse homologado desclassificando-se a candidata Camila Maia da 95 

Silva, considerando os acontecimentos relatados no Comunicado de Ocorrência do Edital 96 

número vinte e um de dois mil e treze, enviado pela CPPS por meio do Memorando Eletrônico 97 

número cento e sessenta e sete de dois mil e treze, de vinte e quatro de julho de dois mil e 98 

treze, e retificado por meio do Memorando Eletrônico número cento e sessenta e nove de dois 99 

mil e treze, de vinte e cinco de julho de dois mil e treze. A duas propostas foram votadas, tendo 100 

a proposta do Conselheiro Moacir Franco de Oliveira sido aprovada por dezesseis votos 101 

favoráveis, a proposta do Conselheiro Paulo César Moura da Silva obteve quatro votos 102 

favoráveis, sendo registradas duas abstenções. OITAVO PONTO. Não houve apresentação de 103 

propostas durante as discussões. A doação de bens aos discentes vencedores do prêmio 104 

“Melhores Trabalhos de Pesquisa de Graduação” da Primeira Feira de Profissões, concedido 105 

na Terceira Feira de Ciências do Semiárido Potiguar, foi votada e aprovada por unanimidade. 106 

NONO PONTO. Outras ocorrências. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 107 

falou sobre o Concurso Público para servidores técnico-administrativos ocorrido no dia quinze 108 
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de dezembro de dois mil e treze, do bom trabalho desenvolvido pela Comissão Permanente de 109 

Vestibular – COMPERVE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN à frente 110 

deste certame e do grande número de candidatos inscritos. Comentou sobre o Prêmio Jovem 111 

Cientista, concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 112 

CNPq a um aluno da UFERSA. Disse que naquela semana haviam sido assinados contratos e 113 

ordem de serviço de obras no valor de aproximadamente trinta e oito milhões de reais. Falou 114 

que todos os campi teriam residência universitária e restaurante universitário e citou outras 115 

obras que seriam construídas. Desejou boas festas e um feliz ano novo a todos. A Conselheira 116 

Gabriela Oliveira de Souza falou que algumas lideranças discentes avaliaram como boa a 117 

participação da classe nas reuniões dos Colegiados Superiores no ano de dois mil e treze. 118 

Relatou a dificuldade dos membros discentes em participar das reuniões do CONSUNI, porque 119 

alguns docentes não estavam levando a sério a participação dos alunos no Conselho máximo e 120 

não aceitavam as presenças às reuniões como justificativas de faltas às aulas. Falou da 121 

dificuldade dos membros discentes para repor aulas e provas perdidas devido à frequência e 122 

duração das reuniões deste Conselho. Relatou que o ano de dois mil e treze foi vitorioso para a 123 

classe discente, que conseguiu avançar muito nas participações nas reuniões do CONSUNI. 124 

Agradeceu à Reitoria pela parceria e preocupação com os discentes. O Conselheiro Odacir 125 

Almeida Neves desejou feliz Natal e saúde a todos os Conselheiros. O Conselheiro João 126 

Liberalino Filho citou o Artigo doze do Regimento Geral, que diz “O comparecimento às 127 

reuniões dos órgãos Colegiados pretere qualquer outra atividade administrativa, de ensino, 128 

pesquisa e extensão”. Disse que era preciso esclarecer a todos que este dispositivo legal 129 

precisava ser cumprido. Falou que os docentes, que dificultavam a participação dos alunos nas 130 

reuniões dos Colegiados, estavam desafiando a ordem constituída. Relatou que havia flagrado 131 

um discente trafegando com moto sobre as calçadas para pedestres. Sugeriu que os vigilantes 132 

orientassem os condutores a não praticar esse tipo de ato, a fim de evitar acidentes. Externou 133 

sua satisfação com o trabalho desenvolvido pelo CONSUNI no ano de dois mil e treze. Como 134 

melhoria, sugeriu estabelecer um limite de tempo para as falas durante as reuniões. O 135 

Conselheiro Alexsandro Pereira Lima disse que foi perceptível a grande movimentação que o 136 

Concurso Público para técnico-administrativos gerou em Mossoró e nas cidades circunvizinhas. 137 

Mostrou-se orgulhoso em fazer parte da UFERSA, considerando a relevância da instituição 138 

para a região. Fez um apelo aos Conselheiros para que, no ano seguinte, conduzissem as 139 

discussões sobre o Estatuto de forma global e não em defesa dos interesses de seus 140 

departamentos, campi ou setores. O Conselheiro Francisco Franciné Maia Junior falou sobre 141 

a construção do Plano de Formação Docente, em cumprimento à Resolução 142 

CONSUNI/UFERSA número nove de dois mil e treze. O Conselheiro Joselito Medeiros de 143 

Freitas Cavalcante desejou boas festas e saúde a todos os Conselheiros. O Conselheiro 144 

Moacir Franco de Oliveira falou sobre o processo de maturidade que o CONSUNI tem 145 
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vivenciado, o que era interessante, tendo em vista que este Conselho deliberaria sobre o novo 146 

Estatuto e sobre o novo Regimento da instituição. Sugeriu que todos deveriam atuar na defesa 147 

da instituição e não dos interesses particulares. Desejou boas festas a todos. O Conselheiro 148 

Daniel Faustino Lacerda de Souza se solidarizou com os representantes discentes, em 149 

relação às dificuldades enfrentadas para participar deste Conselho. Sobre a questão do tráfego 150 

com moto sobre as calçadas, relatou que viu um dos vigilantes cometendo este ato. Desejou 151 

um feliz Natal e um próspero ano novo a todos. A Conselheira Valdenize Lopes do 152 

Nascimento sugeriu que o Conselho estivesse atento e zelasse pelo cumprimento do Estatuto, 153 

Regimento, Resoluções e demais normas na instituição, denunciando qualquer ilegalidade. 154 

Parabenizou a UFERSA pela coleta seletiva solidária e falou que este já era um anseio seu. 155 

Considerou a medida foi um grande avanço para a instituição. O Presidente do Conselho José 156 

de Arimatea de Matos disse que um convênio havia sido assinado naquele dia, para a coleta 157 

seletiva, e fez um reconhecimento à iniciativa e ao trabalho desenvolvido pela Professora 158 

Diana Gonçalves Lunardi nesse sentido. O Conselheiro Júlio César Rodrigues de Sousa 159 

desejou boas festas a todos. O Conselheiro Paulo César Moura da Silva fez um relato sobre 160 

uma mensagem discriminatória contra os nordestinos recebida, por engano, pelo Professor 161 

Luís César de Aquino Lemos Filho, no bate-papo do seu e-mail institucional, e externou sua 162 

revolta com esse tipo de postura. A Conselheira Edna Lúcia da Rocha Linhares externou seu 163 

orgulho em fazer parte da UFERSA diante da grande procura de candidatos no último concurso 164 

para técnico-administrativos. Falou de sua satisfação com a inauguração da Biblioteca do 165 

Campus Caraúbas. Desejou que Deus concedesse sabedoria a todos. O Conselheiro 166 

Francisco Edcarlos Alves Leite falou de sua satisfação em participar deste Conselho e de ver 167 

todos os campi representados neste órgão colegiado. Relatou que ele, como docente, também 168 

sentia dificuldade conciliar a participação nas reuniões do CONSUNI com as atividades 169 

acadêmicas. O Conselheiro Francimar Honorato dos Santos fez um registro de 170 

reconhecimento ao trabalho do servidor técnico-administrativo José Francismar de Medeiros, 171 

orientador do discente José Leôncio de Almeida Silva que ganhou o prêmio Jovem Cientista. 172 

Falou que as notícias veiculadas sobre o assunto não citavam o nome do orientador e que na 173 

página da UFERSA não havia sido feita nenhuma nota de reconhecimento ao servidor. Quanto 174 

ao trabalho desenvolvido pelo CONSUNI, falou que o ano foi extremamente proveitoso e 175 

produtivo. Opinou que o ano de dois mil e treze foi de conquistas para os técnico-176 

administrativos no CONSUNI. Agradeceu a acolhida ao Sindicato Estadual dos Trabalhadores 177 

em Educação do Ensino Superior - SINTEST nos campi fora da sede. Falou de sua satisfação 178 

em ainda estar na ativa e contribuindo com a instituição. Desejou um feliz ano novo, paz, saúde 179 

e a presença de Deus na vida de todos. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de 180 

Oliveira registrou que o Professor Leonardo Andrade Rocha, do Departamento de 181 

Agrotecnologia e Ciências Sociais, fora agraciado com o Prêmio Ministério da Fazenda de 182 
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Economia, o maior prêmio na área de Economia do Brasil. Desejou o melhor de Deus a todos e 183 

um ano de dois mil e quatorze com sabedoria. Falou da importância em participar deste 184 

Conselho e do aprendizado vivenciado. O Conselheiro Edilson Gonzaga de Souza Júnior 185 

registrou que o Conselheiro Lemuel Rodrigues da Silva teve que ausentar-se antes do término 186 

da reunião para cumprimento de atividades acadêmicas na universidade onde trabalha. Disse 187 

que era representante da comunidade, mas já havia estudado na UFERSA. Falou de sua 188 

satisfação em contribuir com a instituição no CONSUNI. Colocou-se à disposição para 189 

colaborar no que fosse preciso e desejou saúde a todos. O Conselheiro João Liberalino Filho 190 

fez um registro de gratidão e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Secretária dos 191 

Órgãos Colegiados, Anara Luana Nunes Gomes. O Presidente do Conselho José de Arimatea 192 

de Matos explicou que a grande frequência de reuniões deste Conselho estava ocorrendo 193 

porque a instituição era nova e ainda precisava normatizar diversas questões. Teceu alguns 194 

comentários finais sobre as questões levantadas pelos Conselheiros e, em seguida, agradeceu 195 

a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, 196 

Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após ser lida e aprovada, 197 

(com/sem) emendas, na reunião do dia ______________________, segue assinada pelo 198 

Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 199 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 200 
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ATA DA VIGÉSIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUATORZE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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. Estiveram presentes os Conselheiros representantes 4 

docentes: Alan Martins de Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, 5 

Augusto Carlos Pavão, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Francisco Edcarlos Alves Leite, 6 

Francisco Franciné Maia Júnior, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto, 7 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir 8 

Franco de Oliveira, Odacir Almeida Neves, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Junior, 9 

Valdenize Lopes do Nascimento, Nilza Dutra Alves, Elisabete Stradiotto Siqueira e Wirton 10 

Peixoto Costa; os representantes discentes: Igor Mendonça Viana e Diêgo Rodrigues 11 

Soares Nogueira; os representantes técnico-administrativos: Francimar Honorato dos 12 

Santos, Júlio César Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; e o 13 

representante da comunidade: Edilson Gonzaga de Souza Júnior. Conselheiros com faltas 14 

justificadas: Carmelindo Rodrigues da Silva, Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Paulo César 15 

Moura da Silva, Gabriela Oliveira de Souza, Silvio Roberto Fernandes Soares, Lemuel 16 

Rodrigues da Silva e Manoel Leite de Souza. PAUTA: Ponto único: Apreciação e deliberação 17 

sobre o novo Estatuto. Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José de 18 

Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em 19 

discussão. Não houve proposta de alteração e a pauta foi aprovada por unanimidade. PONTO 20 

ÚNICO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início às discussões 21 

sobre o Capítulo VII – Da Reitoria. Seguem descritas as propostas apresentadas. Artigo vinte 22 

e cinco. O Conselheiro José Domingues Fontenele Neto solicitou que o Artigo vinte e cinco 23 

fosse posto em destaque até que fossem concluídas as discussões sobre a paridade na 24 

consulta para Reitor e Vice-Reitor. Nenhum Conselheiro se manifestou contrário, e a proposta 25 

foi dada como aprovada. Artigo vinte e seis. No parágrafo primeiro, a Conselheira Ana 26 

Tereza de Abreu Lima propôs a seguinte redação: “No caso de ausência do Reitor e do Vice-27 

Reitor, assumirá a Reitoria o Pró-Reitor mais antigo do quadro efetivo da Instituição”; o 28 

Conselheiro Alan Martins de Oliveira propôs a seguinte redação: “No caso de ausência do 29 

Reitor e do Vice-Reitor, assumirá a Reitoria o docente mais antigo do quadro efetivo da 30 

Instituição”; o Conselheiro Diêgo Rodrigues Soares Nogueira propôs a seguinte redação: “No 31 

caso de ausência do Reitor e do Vice-Reitor, assumirá a Reitoria o Pró-Reitor docente mais 32 

antigo do quadro efetivo da Instituição”; o Conselheiro Júlio César Rodrigues de Sousa 33 

propôs a seguinte redação: “No caso de ausência do Reitor e do Vice-Reitor, assumirá a 34 
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Reitoria o docente detentor do título de Doutor, mais antigo do quadro efetivo da Instituição”; e 35 

o Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques propôs a seguinte redação: “No caso 36 

de ausência do Reitor e do Vice-Reitor, assumirá a Reitoria o Pró-Reitor mais antigo do quadro 37 

efetivo da UFERSA que contemple os requisitos legais para assumir o cargo”. A Conselheira 38 

Ana Tereza de Abreu Lima retirou sua proposta. Foram postas em votação as propostas dos 39 

Conselheiros Thiago Henrique Gomes Duarte Marques e Júlio César Rodrigues de Sousa; 40 

sendo a do Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques aprovada por onze votos 41 

favoráveis, a do Conselheiro Júlio César Rodrigues de Sousa obteve oito votos favoráveis, e 42 

foram registrados um voto favorável à proposta original e uma abstenção. Artigo vinte e sete. 43 

O caput deste artigo continha a seguinte redação: “O Reitor poderá vetar deliberações do 44 

CONSUNI e do CONSEPE, até cinco dias da reunião em que tenha sido aprovada”. Após 45 

discussões sobre o poder de veto do Reitor, o CONSUNI aprovou a manutenção dessa 46 

prerrogativa por dezesseis votos favoráveis, sendo registrados cinco votos contrários 47 

(favoráveis à retirada do veto do Estatuto) e cinco abstenções. Em seguida, foram postas em 48 

votação a proposta de redação para o caput sugerida pela Comissão do Estatuto, descrita 49 

acima, e a proposta apresentada pelo Conselheiro Alan Martins de Oliveira: “O Reitor poderá 50 

vetar deliberações do CONSUNI, do CONSEPE e do CONSAD que entrem em desacordo com 51 

aspectos de legalidade, até cinco dias da reunião em que tenha sido aprovada”. A proposta da 52 

Comissão do Estatuto foi aprovada por quatorze votos, sendo registrados seis votos favoráveis 53 

à proposta do Conselheiro Alan Martins de Oliveira e seis abstenções. O parágrafo segundo 54 

deste mesmo artigo continha a seguinte redação: “A apreciação do veto será feita por um 55 

quórum de dois terços do total dos membros do respectivo Conselho e será decidida pela 56 

maioria dos votos dos presentes. Não havendo quórum nessa primeira reunião, serão 57 

convocadas, com intervalo de quarenta e oito horas, quantas reuniões forem necessárias até 58 

que seja deliberado o veto”. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques propôs 59 

a seguinte alteração na redação: “Não havendo quórum nessa primeira reunião, será 60 

convocada, imediatamente, nova reunião, no prazo de dois dias úteis, até que seja deliberado 61 

o veto”; e a Conselheira Nilza Dutra Alves propôs a seguinte alteração na redação: “Não 62 

havendo quórum nessa primeira reunião, será convocada, uma única vez, uma nova reunião, 63 

no prazo de quarenta e oito horas, para que seja deliberado o veto”. As três redações foram 64 

votadas, sendo aprovada a proposta da Conselheira Nilza Dutra Alves por onze votos, a 65 

proposta do Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques obteve nove votos, sendo 66 

registradas duas abstenções. Artigo vinte e oito. No inciso quinto, foi aprovada a redação 67 

proposta pelo Conselheiro Moacir Franco de Oliveira: “V - Coordenar a elaboração e 68 

submeter para apreciação e aprovação do CONSUNI ou CONSAD os planos anuais de ação 69 

elaborados pelas respectivas Pró-Reitorias”. Foi aprovada a proposta do Conselheiro 70 

Alexsandro Pereira Lima, de supressão do inciso sétimo: “VII - Baixar atos de remoção, no 71 
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âmbito da Universidade, e de redistribuição de professores da Universidade para outras 72 

Instituições de Ensino Superior mantidas pela União e de subscrever os de redistribuição 73 

destas para a UFERSA, obedecendo ao Regimento Geral, ao Inciso VIII do Art. treze deste 74 

Estatuto e Resoluções específicas”. No inciso nono, o Conselheiro Francimar Honorato dos 75 

Santos propôs a supressão da redação que citava: “IX - Exercer o poder de veto das 76 

deliberações do Conselho Universitário e do de Ensino, Pesquisa e Extensão”; no entanto, a 77 

proposta não foi aprovada, pois obteve sete votos favoráveis, quatorze contrários e quatro 78 

abstenções. Na discussão sobre o inciso doze, que citava: “XII - Tomar, em casos 79 

excepcionais, decisões ad referendum do CONSAD, do CONSEPE e do CONSUNI, vedados 80 

os casos relativos ao estabelecimento de normas e atos eleitorais, alterações de Resoluções, 81 

Regimento e Estatuto, distribuição de vagas de docentes, devendo submeter tais decisões, no 82 

prazo máximo de dez dias úteis, da data do ato, ao respectivo conselho para a devida 83 

apreciação”; a Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima apresentou proposta de suprimir a 84 

expressão “distribuição de vagas de docentes” deste inciso, e a Conselheira Nilza Dutra Alves 85 

apresentou proposta de suprimir as palavras “do CONSAD, do CONSEPE”, pois disse que o 86 

Reitor pode tomar decisões ad referendum somente do CONSUNI. A manutenção da proposta 87 

original foi aprovada pela maioria dos presentes. No inciso quinze foi aprovada a proposta de 88 

redação construída pelo Conselheiro Moacir Franco de Oliveira e pela Conselheira Nilza 89 

Dutra Alves: “XV - Submeter ao Conselho de Curadores o Relatório de Gestão ou o processo 90 

de prestação de contas da UFERSA quando for o caso, dentro do prazo estabelecido pela 91 

legislação”. No inciso dezesseis foi aprovada a proposta de redação apresentada pelo 92 

Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante: “XVI - Encaminhar ao Conselho 93 

Universitário, recursos de servidores e discentes no prazo máximo de dez dias úteis”. No inciso 94 

dezessete foi aprovada a proposta de redação apresentada pelo Conselheiro Moacir Franco 95 

de Oliveira: “XVII – Emitir e fazer publicar portarias decorrentes das decisões dos órgãos 96 

colegiados e outras de sua competência”. E no inciso dezoito foi aprovada a proposta de 97 

redação apresentada pelo Conselheiro Francimar Honorato dos Santos: “XVIII - Cumprir e 98 

fazer cumprir a legislação determinada pela Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias, por 99 

este Estatuto, pelo Regimento e pelas deliberações do CONSEPE, CONSAD e CONSUNI”. 100 

Artigo trinta e um. Foi apresentada a proposta do Departamento de Ciências Ambientais e 101 

Tecnológicas, retirada do compêndio de sugestões, de alteração do inciso quarto, substituindo 102 

“Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC” (proposta original) por “Pró-Reitoria de 103 

Extensão – PROEXT”. Postas em votação, a proposta original foi aprovada por vinte e dois 104 

votos, sendo registrados dois votos favoráveis à proposta do DCAT. O Conselheiro Júlio 105 

César Rodrigues de Sousa apresentou proposta de alteração do inciso sétimo, substituindo 106 

“Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários” por “Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis”. Essa 107 

proposta foi aprovada por vinte e dois votos favoráveis, sendo registrados dois votos contrários. 108 
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Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos 109 

agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Anara 110 

Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida 111 

e aprovada com/sem emendas, na reunião do dia ________, segue assinada pelo Presidente 112 

do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 113 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 114 
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  ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

QUATORZE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 

SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, 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. Estiveram presentes os Conselheiros representantes 4 

docentes: Alan Martins de Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, 5 

Augusto Carlos Pavão, Carmelindo Rodrigues da Silva, Edna Lúcia da Rocha Linhares, 6 

Francisco Edcarlos Alves Leite, Francisco Franciné Maia Júnior, João Liberalino Filho, 7 

José Domingues Fontenele Neto, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco 8 

de Oliveira, Odacir Almeida Neves, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Junior, Valdenize 9 

Lopes do Nascimento, Nilza Dutra Alves, Elisabete Stradiotto Siqueira e Wirton Peixoto 10 

Costa; os representantes discentes: Gabriela Oliveira de Souza e Igor Mendonça Viana; e 11 

os representantes técnico-administrativos: Francimar Honorato dos Santos, Júlio César 12 

Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques. Conselheiros com faltas 13 

justificadas: Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, Paulo 14 

César Moura da Silva, Silvio Roberto Fernandes Soares, Diêgo Rodrigues Soares Nogueira, 15 

Lemuel Rodrigues da Silva e Manoel Leite de Souza. PAUTA: Ponto único: Apreciação e 16 

deliberação sobre o novo Estatuto. Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Conselho 17 

José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em 18 

discussão. Nenhuma proposta foi apresentada e a pauta foi aprovada por unanimidade. 19 

PONTO ÚNICO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início às 20 

discussões. Seguem descritas as propostas apresentadas. Artigo trinta e quatro. Foi 21 

aprovada a proposta de redação para o caput apresentada pelo Conselheiro Wirton Peixoto 22 

Costa: “Órgãos Suplementares são aqueles de caráter geral, vinculados à Reitoria, que não 23 

têm lotação própria de pessoal docente do Magistério Superior e servem de suporte ao ensino, 24 

à pesquisa e à extensão”. E foi aprovada a proposta de redação para o parágrafo segundo 25 

apresentada pelo Conselheiro Moacir Franco de Oliveira: “Os Gestores dos Órgãos 26 

Suplementares vinculados à Reitoria são designados pelo Reitor”. Título III. Artigo trinta e 27 

cinco. Foi aprovada a proposta de redação para o caput apresentada pelo Conselheiro Alan 28 

Martins de Oliveira: “O Centro Acadêmico é a estrutura universitária, para todos os efeitos de 29 

organização administrativa, financeira, didático-científica e de distribuição de pessoal e 30 

compreende as grandes áreas de conhecimento”. Nas discussões sobre os parágrafos deste 31 

Artigo, o Conselheiro Alexsandro Pereira Lima propôs nova redação para o parágrafo 32 

segundo: “Os Campus fora da sede serão estruturados inicialmente em um único Centro 33 
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Acadêmico de caráter multidisciplinar”; a Conselheira Valdenize Lopes do Nascimento propôs 34 

que o parágrafo primeiro fosse transformado em Artigo trinta e cinco - A e o parágrafo segundo 35 

fosse transformado em parágrafo único deste artigo criado. E o Presidente do Conselho José 36 

de Arimatea de Matos propôs transferir o Artigo trinta e cinco – A e seu parágrafo para o 37 

capítulo que trataria dos câmpus fora da sede. A proposta do Presidente foi votada e aprovada. 38 

Artigo trinta e seis. Foi aprovada a proposta do Conselheiro Alexsandro Pereira Lima de 39 

correção dos incisos, seguindo as propostas já aprovadas nas discussões sobre o 40 

organograma. Ficou assim composto este artigo: “Art. trinta e seis. Compõem o Centro 41 

Acadêmico: I – A Assembleia de Centro; II – A Diretoria de Centro; III – O Conselho de Centro; 42 

IV – As Assembleias Departamentais; V - Os Departamentos Acadêmicos; VI - Os Colegiados 43 

de Cursos; VII - As Unidades Suplementares”. A Conselheira Nilza Dutra Alves fez um 44 

questionamento acerca das Unidades Suplementares. Disse que havia entendido que os 45 

Órgãos Suplementares seriam estruturas de apoio à Reitoria e as Unidades Suplementares 46 

seriam estruturas de apoio aos centros, e perguntou se este entendimento estava correto de 47 

acordo com o que já fora aprovado por este Conselho. O Presidente do Conselho José de 48 

Arimatea de Matos falou que poderia substituir “Unidades Suplementares” por “Órgãos de 49 

Apoio”, a fim de que as estruturas não fossem confundidas. O Conselheiro Alexsandro Pereira 50 

Lima confirmou que realmente estas tinham sido as estruturas e nomenclaturas aprovadas e 51 

opinou que a troca sugerida pelo Presidente não mudaria muita coisa. A Conselheira Elisabete 52 

Stradiotto Siqueira perguntou se ainda seria possível propor a criação de estruturas e opinou 53 

que deveria ser incluída a Assembleia de Curso, sendo um espaço de discussão interdisciplinar 54 

dentro dos centros. Após discussões, foi votada e aprovada a manutenção da estrutura do 55 

centro acadêmico definida nas discussões sobre o organograma. Em seguida, o Conselho 56 

passou a discutir acerca do parágrafo primeiro, que citava: “A formação do Centro Acadêmico 57 

ocorrerá quando existirem no mínimo dois cursos de graduação e/ou pós-graduação stricto 58 

sensu congregando as respectivas Unidades Acadêmicas, sendo seus critérios de 59 

funcionamento estabelecidos pelo Regimento”. A Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima 60 

disse que este Conselho havia aprovado que os centros seriam divididos por área e que 61 

estabelecer uma quantidade mínima de cursos para criação de centros seria complicado. A 62 

Conselheira Nilza Dutra Alves disse que esse critério de quantidade mínima de cursos poderia 63 

ser colocado na criação dos departamentos e opinou que a criação de um centro deveria ter 64 

outras normas. Sugeriu que o parágrafo fosse excluído, pois ter dois cursos de graduação ou 65 

pós-graduação não justifica a criação de um centro. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima 66 

propôs que as regras para formação e criação de centros fossem definidas no Regimento. O 67 

Conselheiro Alan Martins de Oliveira opinou que tinha que ser definido um critério no Estatuto 68 

para criação de centros, sendo no mínimo três cursos de graduação e um de pós-graduação 69 

stricto sensu, com afinidade de área.  Falou que o debate sobre essa questão deveria ser 70 
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antecipado, pois o processo de aprovação do Regimento levaria de um a dois anos. O 71 

Conselheiro Francisco Franciné Maia Júnior propôs que, ao invés de aprovar critérios para 72 

criação dos centros, este Conselho já definisse os centros que seriam instituídos no Estatuto. O 73 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos concordou com essa proposta e disse 74 

que após a homologação do Estatuto pelo Ministério da Educação, a Universidade já poderia 75 

implantar a nova estrutura aprovada, sem precisar esperar pela aprovação do novo Regimento. 76 

A Conselheira Elisabete Stradiotto Siqueira primeiramente lamentou a posição dos cursos na 77 

estrutura organizacional. Disse ainda que, já que os departamentos estavam acima dos cursos, 78 

o gatilho para criação dos centros deveria ser os departamentos, e não os cursos. Falou que, 79 

se cada vez que houvesse a criação de um novo centro fosse necessário alterar o Estatuto, a 80 

definição dos centros neste momento acarretaria um problema. A Conselheira Ludimilla 81 

Carvalho Serafim de Oliveira disse que deveria ser criada uma comissão para fazer uma 82 

avaliação da realidade da UFERSA e definir quais centros deveriam ser criados. Falou que 83 

tinha que ser efeito um diagnóstico, pois a situação da UFERSA era peculiar. O Conselheiro 84 

Augusto Carlos Pavão disse que a proposta do Conselheiro Francisco Franciné Maia Júnior 85 

era interessante e que poderia já se criar os centros e também dar indicativos de como seria 86 

realizada a criação de novas unidades, pois uma proposta não excluiria a outra. O Presidente 87 

do Conselho José de Arimatea de Matos disse que a proposta de já definir os centros era 88 

interessante e que mesmo havendo expansão, a necessidade de criação de novos centros 89 

demoraria a ocorrer. O Conselheiro José Domingues Fontenele Neto falou que este 90 

Conselho também já deveria definir quais os departamentos que ocupariam cada centro. A 91 

Conselheira Nilza Dutra Alves opinou que esse assunto não deveria estar no Estatuto, pois 92 

qualquer alteração estatutária em relação aos centros demoraria a ser aprovada, pois depende 93 

da homologação do Ministério da Educação. Disse que a temática poderia ser normatizada no 94 

Regimento, pois as emendas regimentais necessitam apenas de dois terços de aprovação. 95 

Falou que o Estatuto não pode ter engessamento exagerado. Propôs que o parágrafo primeiro 96 

fosse suprimido e que as normas de criação dos centros fossem incluídas no novo Regimento. 97 

Opinou que emendas ao Estatuto devem ser discutidas na comunidade. Falou que se 98 

preocupava com o engessamento do Estatuto, pois o processo de mudança se tornaria mais 99 

complicado. O Conselheiro Francisco Franciné Maia Júnior disse a necessidade de criação 100 

de novos centros não ocorreria do dia pra noite, mas a partir de uma discussão na 101 

comunidade. Sustentou a proposta de definir os centros a serem criados no Estatuto. A 102 

Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira sugeriu que, seja qual fosse a proposta 103 

aprovada, que fosse criada uma comissão para fazer um diagnóstico da realidade da 104 

Instituição e ver quais centros seriam criados. O Presidente do Conselho José de Arimatea de 105 

Matos colocou em votação as duas propostas apresentadas: a proposta do Conselheiro 106 

Francisco Franciné Maia Júnior, de definir no Estatuto quais seriam os centros a serem 107 
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criados, foi aprovada por quinze votos favoráveis; a proposta da Conselheira Nilza Dutra 108 

Alves, de que os centros fossem definidos no Regimento, obteve quatro votos; sendo 109 

registradas ainda quatro abstenções. O Conselho instituiu uma comissão, composta pelos 110 

Conselheiros Francisco Franciné Maia Júnior, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, João 111 

Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto e Gabriela Oliveira de Souza, para elaborar 112 

uma proposta de definição dos centros. Ficou definido também que a próxima reunião para 113 

deliberação do Estatuto ocorreria no dia dez de dezembro de dois mil e quatorze. Artigo trinta 114 

e sete. Foram aprovadas as propostas do Conselheiro Alexsandro Pereira Lima de substituir, 115 

onde houvesse no texto, “Diretoria” por “Direção de Centro”, e de inclusão de um parágrafo 116 

com o texto: “Nos campus fora da sede com um único centro, a direção será exercida pelo 117 

Diretor do campus”. Artigo trinta e oito. No parágrafo primeiro, foi retirada a palavra “Vice-118 

Diretor”. No parágrafo terceiro, foi aprovada a proposta do Conselheiro Igor Mendonça Viana, 119 

de exclusão da expressão “conforme estabelecido no Regimento”. Foi incluído um parágrafo 120 

quarto com o texto “Os mandatos dos representantes discentes terão duração de um ano, 121 

enquanto os representantes docentes e técnico-administrativos terão mandatos com duração 122 

de dois anos, permitida uma recondução em qualquer caso”, seguindo o padrão presente em 123 

outros trechos já aprovados do Estatuto. A Conselheira Nilza Dutra Alves disse que não 124 

entendia por que o Conselho de Centro, que é deliberativo, conforme consta no texto aprovado, 125 

estava situado, no organograma, abaixo da Direção de Centro, que é executiva. Disse que, se 126 

o Conselho de Centro estava abaixo da Direção, deveria ser consultivo. Falou que, no entanto, 127 

os Conselheiros aprovaram o Artigo trinta e oito com a redação que diz que este mesmo 128 

Conselho é deliberativo. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira disse que tanto o Conselho 129 

de Centro quanto a Assembleia de Centro são deliberativos e que caberia definir as atribuições 130 

de cada um no Regimento. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos disse que, 131 

portanto, o Conselho de Centro deveria estar acima da Direção, no organograma. O 132 

Conselheiro Alexsandro Pereira Lima lembrou que ficou definido que o organograma passaria 133 

por uma revisão técnica após a aprovação do texto do Estatuto. Nada mais havendo a discutir, 134 

o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os 135 

Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária 136 

dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada com/sem emendas, na 137 

reunião do dia ________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 138 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 139 
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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

QUATORZE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 

SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às oito horas e trinta minutos, 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. Estiveram presentes os Conselheiros representantes 4 

docentes: Alan Martins de Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, 5 

Augusto Carlos Pavão, Carmelindo Rodrigues da Silva, Edna Lúcia da Rocha Linhares, 6 

Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Francisco Edcarlos Alves Leite, Francisco Franciné 7 

Maia Júnior, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto, Joselito Medeiros 8 

de Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Odacir Almeida Neves, 9 

Paulo César Moura da Silva, Roberto Vieira Pordeus, Rui Sales Junior, Nilza Dutra Alves 10 

e Elisabete Stradiotto Siqueira; o representante discente: Silvio Roberto Fernandes 11 

Soares; os representantes técnico-administrativos: Júlio César Rodrigues de Sousa e 12 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; e o representante da comunidade: Lemuel 13 

Rodrigues da Silva. Conselheiros com faltas justificadas: Moacir Franco de Oliveira, Gabriela 14 

Oliveira de Souza e Francimar Honorato dos Santos. PAUTA: Ponto único: Apreciação e 15 

deliberação sobre o novo Estatuto. Tendo constatado quórum legal, o Presidente do Conselho 16 

José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em 17 

discussão. Nenhum Conselheiro propôs alteração e a pauta foi aprovada por unanimidade. 18 

PONTO ÚNICO. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início às 19 

discussões. Seguem descritas as propostas apresentadas. TÍTULO III. Capítulo III – Da 20 

Coordenação de Cursos. Artigo quarenta e quatro. Foi aprovada a proposta de redação 21 

para o parágrafo único, apresentada pelo Conselheiro Augusto Carlos Pavão: “A composição 22 

e atribuições dos Colegiados de Curso serão estabelecidas no Regimento ou por Resoluções 23 

Normativas expedidas pelo CONSUNI ou CONSEPE”. Artigo quarenta e cinco. Foi aprovada 24 

a proposta de redação apresentada pelo Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro: “A 25 

Coordenação de cada curso de Graduação tem instância executiva nas estratégias didático-26 

científicas e pedagógicas e será exercida por um Coordenador e um Vice-Coordenador”. 27 

Artigo quarenta e sete. Foi aprovada a proposta de alteração no caput apresentada pelo 28 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos, suprimindo-se a expressão “que 29 

atendam os requisitos do artigo anterior”. Foi aprovada a proposta da Conselheira Nilza Dutra 30 

Alves, de nova redação para o parágrafo segundo: “Quando da criação de novos cursos, o 31 

Reitor encaminhará para a homologação pelo CONSEPE a composição da coordenação 32 

indicada pelo Centro”. Artigo quarenta e oito. Foi aprovada a proposta de redação dada pelos 33 
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Conselheiros Nilza Dutra Alves e Augusto Carlos Pavão: “As atribuições e demais 34 

disposições da Coordenação do Curso serão estabelecidas no Regimento e nas resoluções do 35 

CONSUNI e CONSEPE”. Artigo quarenta e nove. Foi aprovada a proposta de supressão do 36 

parágrafo único apresentada pela Conselheira Nilza Dutra Alves. Artigo cinquenta. O 37 

Conselheiro Augusto Carlos Pavão apresentou a seguinte proposta de redação: “As 38 

atividades didáticas e administrativas dos Cursos de Pós-graduação serão disciplinadas, de 39 

acordo com a sua natureza, por Resoluções Normativas expedidas pelo CONSUNI ou 40 

CONSEPE”; e o Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro apresentou a seguinte 41 

proposta: “As atribuições e demais disposições da Coordenação de Programas serão 42 

estabelecidas no Regimento e nas resoluções do CONSUNI e CONSEPE”. A proposta do 43 

Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro foi aprovada pelo Conselho. Capítulo IV- Do 44 

Ensino. Artigo cinquenta e um. Foram aprovadas: a proposta de redação para os incisos, 45 

apresentada pelo Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro: “I - De graduação; II - De 46 

pós-graduação; III - De extensão; IV – Sequenciais”; a proposta de redação para o parágrafo 47 

primeiro, apresentada pelo Conselheiro Augusto Carlos Pavão: “Os critérios e requisitos para 48 

oferecimento dos cursos e programas da UFERSA serão estabelecidos no Regimento e em 49 

Resoluções específicas”; a proposta de redação para o parágrafo segundo, apresentada pelo 50 

Conselheiro Rui Sales Junior: “A UFERSA poderá oferecer Cursos nas modalidades 51 

presenciais e à distância”; e a proposta do Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas 52 

Cavalcante, de supressão do parágrafo terceiro. Artigo cinquenta e dois. Suprimido por 53 

proposta do Conselheiro Alexsandro Pereira Lima. Artigos cinquenta e quatro e cinquenta 54 

e cinco. Suprimidos por proposta do Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro. Artigo 55 

cinquenta e seis. Foi aprovada a proposta de redação dada pelo Conselheiro Augusto Carlos 56 

Pavão: “O Regimento da UFERSA e resoluções específicas estabelecerão as normas do 57 

sistema de avaliação discente”. Artigo cinquenta e oito. Foi aprovada a proposta do 58 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos, de supressão do parágrafo único. 59 

Artigo cinquenta e nove. Foi aprovada a proposta do Conselheiro Thiago Henrique Gomes 60 

Duarte Marques, de supressão do parágrafo único. Artigo sessenta e um. Foi aprovada a 61 

proposta do Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques, de supressão do 62 

parágrafo único. Artigo sessenta e dois. Suprimido por proposta do Presidente do Conselho 63 

José de Arimatea de Matos. TÍTULO IV. Capítulo I – Do Corpo Docente. Artigo sessenta e 64 

quatro. Foi aprovada a proposta de parágrafo único apresentada pelos Conselheiros Felipe de 65 

Azevedo Silva Ribeiro e Elisabete Stradiotto Siqueira: “As atividades administrativas são 66 

aquelas inerentes à direção, ao assessoramento, à chefia, coordenação e assistência na 67 

própria UFERSA e em órgãos do Ministério da Educação”. Artigo sessenta e cinco. Foi 68 

aprovada a proposta de redação dada pelo Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas 69 

Cavalcante: “As disposições referentes à categoria, ao ingresso, a nomeação, a posse, ao 70 
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regime de trabalho, a promoção, a remoção, a avaliação, aos deveres e direitos, penalidades e 71 

vantagens, ao acesso à aposentadoria e a dispensa, obedecerão ao estabelecido na 72 

legislação, no Regimento e demais normativas”. Artigos sessenta e seis e sessenta e sete. 73 

Suprimidos por propostas do Conselheiro Felipe de Azevedo Silva Ribeiro. Artigo sessenta 74 

e oito. Suprimido por proposta da Associação dos Servidores Técnico-Administrativos da 75 

UFERSA – ASSUFERSA, retirada do compêndio de sugestões. Nada mais havendo a discutir, 76 

o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os 77 

Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária 78 

dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada com/sem emendas, na 79 

reunião do dia ________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 80 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxx 81 
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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

QUATORZE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO 

SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na Sala 1 

de Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o Conselho Universitário – CONSUNI da 2 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Reitor José de 3 

Arimatea de Matos. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes: Alan 4 

Martins de Oliveira, Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, Augusto Carlos 5 

Pavão, Carmelindo Rodrigues da Silva, Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de 6 

Azevedo Silva Ribeiro, Francisco Edcarlos Alves Leite, Francisco Franciné Maia Júnior, 7 

João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto, Joselito Medeiros de Freitas 8 

Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Odacir Almeida Neves, Paulo César 9 

Moura da Silva, Rui Sales Junior, Nilza Dutra Alves e Elisabete Stradiotto Siqueira; o 10 

representante discente: Silvio Roberto Fernandes Soares; os representantes técnico-11 

administrativos: Júlio César Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte 12 

Marques; e os representantes da comunidade: Edilson Gonzaga de Souza Júnior e Lemuel 13 

Rodrigues da Silva. Conselheiros com faltas justificadas: Moacir Franco de Oliveira, Roberto 14 

Vieira Pordeus, Wirton Peixoto Costa, Gabriela Oliveira de Souza e Francimar Honorato dos 15 

Santos. PAUTA: Ponto único: Apreciação e deliberação sobre o novo Estatuto. Tendo 16 

constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou 17 

aberta a reunião e fez a leitura da pauta, que foi aprovada sem alterações. PONTO ÚNICO. O 18 

Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos deu início às discussões. Seguem 19 

descritas as propostas apresentadas. Título IV. Capítulo II – Do Corpo Discente. Foi 20 

aprovada a proposta do Conselheiro Augusto Carlos Pavão de substituir, onde houvesse no 21 

texto, “disciplina” por “componente curricular”. Artigo setenta e três. O Conselheiro Lemuel 22 

Rodrigues da Silva propôs a seguinte redação: “Art. setenta e três. O corpo discente será 23 

representado pelo Diretório Central dos Estudantes”. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima 24 

propôs a seguinte redação: “Art. setenta e três. O corpo discente será representado pelo 25 

Diretório Central dos Estudantes, organizado em Centros Acadêmicos, Associações de Pós-26 

Graduação ou outras entidades. Parágrafo único. Fica assegurada a disponibilidade de espaço 27 

físico para o Diretório Central dos Estudantes”. O Conselheiro Silvio Roberto Fernandes 28 

Soares propôs a seguinte redação: “Art. setenta e três. O corpo discente será representado 29 

pelo Diretório Central dos Estudantes, pelos Centros Acadêmicos de cada curso e pelas 30 

Associações de Pós-Graduação, com plena autonomia de exercício, sendo assegurado espaço 31 

físico com adequada condição de funcionamento para os mesmos”. O Conselheiro João 32 

Liberalino Filho propôs a seguinte redação: “O corpo discente será representado pelo 33 
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Diretório Central dos Estudantes, organizado em Centros Acadêmicos, Associações de Pós-34 

Graduação ou outras entidades”. Durante as discussões, estes Conselheiros retiraram suas 35 

propostas, sendo votada e aprovada a proposta apresentada posteriormente pelo Conselheiro 36 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques: “Art. setenta e três. O corpo discente será 37 

representado pelo Diretório Central dos Estudantes, com plena autonomia de exercício, sendo 38 

disponibilizado espaço físico para seu funcionamento. Parágrafo único. A representação 39 

estudantil de cada curso de graduação e programa de Pós-Graduação pode se dar, 40 

respectivamente, por Centros Acadêmicos e Associações de Pós-Graduação”. Artigo setenta 41 

e quatro. Foi aprovada a proposta apresentada pelos Conselheiros Augusto Carlos Pavão e 42 

Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, de supressão dos incisos e de redação para o caput: “A 43 

UFERSA prestará, de acordo com suas disponibilidades financeiras e orçamentárias, 44 

assistência ao corpo discente, sem prejuízo de suas responsabilidades com os demais 45 

membros da comunidade universitária, na forma de bolsas e auxílios para permanência e 46 

atividades de caráter acadêmico, cultural e esportivo”. Capítulo III – Do Corpo Técnico-47 

Administrativo. Foi aprovada a proposta da Conselheira Ana Tereza de Abreu Lima de 48 

supressão do parágrafo único e dos incisos do Artigo setenta e cinco, e criação do Artigo 49 

setenta e cinco “A” com o texto: “As disposições referentes à categoria, ao ingresso, a 50 

nomeação, a posse, ao regime de trabalho, a promoção, a remoção, a avaliação, aos deveres 51 

e direitos, penalidades e vantagens, ao acesso à aposentadoria e a dispensa, obedecerão ao 52 

estabelecido na legislação, no Regimento e demais normativas”. Nada mais havendo a discutir, 53 

o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os 54 

Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária 55 

dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada com/sem emendas, na 56 

reunião do dia ________, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais 57 

Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 58 
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ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

  

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e cinquenta 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 Nona 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, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Rodrigo Nogueira de Codes e 8 

Subênia Karine de Medeiros; os representantes técnico-administrativos: Francimar 9 

Honorato dos Santos, Giorgio Mendes Ribeiro e Thiago Henrique Gomes Duarte 10 

Marques; o representante discente: André Victor Sales Passos; e o representante da 11 

comunidade: Manoel Leite de Souza. Conselheiros com falta justificada: Francisco Edcarlos 12 

Alves Leite, Jacimara Villar Forbeloni, Luciana Angélica da Silva Nunes, Marta Ligia Pereira da 13 

Silva, Nilza Dutra Alves, Rita Diana de Freitas Gurgel, Rui Sales Júnior, Shirlene Kelly Santos 14 

Carmo, Wildoberto Batista Gurgel, Manoel Quirino da Silva Júnior, Hudson Pacheco Pinheiro, 15 

Rafael Luz Espíndola, Ioná Santos Araújo Holanda, Genevile Carife Bergamo, Letícia Moreira 16 

Lima Vieira, Luiz Fernando Clemente Barros e Matheus Martins Mendes. Conselheiros com 17 

falta não justificada: Stefeson Bezerra de Melo e Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues. 18 

PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre a redistribuição do servidor técnico-19 

administrativo Bruno Rodrigues Cabral; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre 20 

afastamentos de servidores para qualificação; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre 21 

homologação do resultado do Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital 22 

número treze de dois mil e dezesseis, encaminhada por meio do Memorando Eletrônico 23 

número oitenta de dois mil e dezesseis, da Comissão Permanente de Processo Seletivo –24 

CPPS; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre a designação pelo Reitor, ad 25 

referendum do Conselho Universitário, das bancas examinadoras do Concurso Público para 26 

Professor Efetivo regido pelo Edital número treze de dois mil e dezesseis, conforme Portarias 27 

UFERSA/GAB número trezentos e cinquenta e seis a trezentos e sessenta e quatro de dois mil 28 

e dezesseis; Quinto ponto: Homologação da indicação da Professora Andrea Taborda Ribas 29 

da Cunha para assumir a primeira Coordenação do curso de graduação em Medicina. Tendo 30 

constatado quórum legal, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos declarou 31 

aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em discussão. O Conselheiro Thiago 32 

Henrique Gomes Duarte Marques propôs incluir o resultado da vaga de “Contabilidade 33 

Intermediária, Contabilidade Avançada, Teoria da Contabilidade – Câmpus Mossoró”, do Edital 34 
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número treze de dois mil e dezesseis, no terceiro ponto. E o Conselheiro José Flávio Timóteo 35 

Júnior propôs incluir o processo de afastamento do servidor docente Paulo Henrique Araújo 36 

Bezerra no segundo ponto. Em seguida, a pauta foi votada e aprovada por unanimidade. As 37 

justificativas de faltas também foram aprovadas por unanimidade. PRIMEIRO PONTO. O ponto 38 

não gerou discussão. A redistribuição do servidor técnico-administrativo Bruno Rodrigues 39 

Cabral para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba foi votada e 40 

aprovada por unanimidade. SEGUNDO PONTO. Sobre o processo de renovação do 41 

afastamento da Professora Fernanda Alves Ribeiro, o Conselheiro Rodrigo Nogueira de 42 

Codes informou que o período de afastamento da referida docente foi interrompido em outubro 43 

de dois mil e quinze para gozo de licença maternidade, e em seguida, de férias. Assim, os 44 

quatro meses e meio solicitados iniciariam após as férias da servidora, a saber, no dia vinte e 45 

seis de maio de dois mil e dezesseis. Sobre o processo de afastamento do Professor Paulo 46 

Henrique Araújo Bezerra, o Conselheiro José Flávio Timóteo Júnior informou que o processo 47 

estava com a documentação completa, que havia vaga de professor substituto para cobrir as 48 

disciplinas e que o período solicitado era de vinte e seis de julho de dois mil e dezesseis a vinte 49 

e cinco de julho de dois mil e dezessete. Não havendo mais discussões, os quatro processos 50 

foram votados, em bloco, e aprovados por unanimidade. TERCEIRO PONTO. O Conselheiro 51 

Thiago Henrique Gomes Duarte Marques informou que a vaga de “Contabilidade 52 

Intermediária, Contabilidade Avançada, Teoria da Contabilidade – Câmpus Mossoró” teve 53 

como classificado o candidato Vinicius Gomes Martins. Não havendo mais discussões, a 54 

homologação do resultado do Concurso foi votada e aprovada por unanimidade. QUARTO 55 

PONTO. O ponto não gerou discussão e foi aprovado por unanimidade. QUINTO PONTO. 56 

Nenhum Conselheiro se manifestou sobre o assunto. O ponto foi votado e aprovado por 57 

unanimidade. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho José de Arimatea de 58 

Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, 59 

Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que 60 

após lida e aprovada com emenda, na reunião do dia ________, segue assinada pelo 61 

Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 62 

XXXX 63 
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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas e trinta minutos, 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 Quinta Reunião Ordinária 4 

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

Antônio Jorge Soares, Daniel Freitas Freire Martins, Francisco Edcarlos Alves Leite, 6 

José Domingues Fontenele Neto, Luciana Angélica da Silva Nunes, Ludimilla Carvalho 7 

Serafim de Oliveira, Marta Ligia Pereira da Silva, Nilza Dutra Alves, Rita Diana de Freitas 8 

Gurgel, Rodrigo Nogueira de Codes, Rui Sales Júnior, Stefeson Bezerra de Melo, 9 

Subênia Karine de Medeiros, Wildoberto Batista Gurgel, Manoel Quirino da Silva Júnior, 10 

Hudson Pacheco Pinheiro e Rafael Luz Espíndola; os Conselheiros representantes técnico-11 

administrativos Giorgio Mendes Ribeiro e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; os 12 

Conselheiros representantes discentes: Letícia Moreira Lima Vieira, Luiz Fernando 13 

Clemente Barros e Matheus Martins Mendes; e a Conselheira representante da comunidade: 14 

Rosimeiry Florêncio de Queiroz Rodrigues. Conselheiros com faltas justificadas: Ady 15 

Canário de Souza Estevão, André Moreira de Oliveira, Jacimara Villar Forbeloni, José Flávio 16 

Timóteo Júnior, Shirlene Kelly Santos Carmo, Francimar Honorato dos Santos. Conselheiro 17 

com falta não justificada: Marcelo Victor de Oliveira. PAUTA: Primeiro ponto: Discussão e 18 

aprovação das atas das seguintes reuniões do ano de dois mil e dezesseis: Terceira Reunião 19 

Ordinária, Quarta Reunião Ordinária, Quinta Reunião Extraordinária, Sexta Reunião 20 

Extraordinária e Oitava Reunião Extraordinária; Segundo ponto: Apreciação do Relatório 21 

Semestral das Atividades da Unidade de Ouvidoria da UFERSA referente ao semestre dois mil 22 

e quinze, ponto, dois, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico número dois de dois 23 

mil e dezesseis, da Ouvidoria; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre propostas do 24 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE quanto à criação dos cursos de pós-25 

graduação lato sensu de Especialização em Atendimento Educacional Especializado na 26 

Diversidade e Especialização em Educação Interdisciplinar; Quarto ponto: Apreciação e 27 

deliberação sobre o afastamento para qualificação do servidor docente Antonio Ronaldo 28 

Gomes Garcia; Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre as solicitações de redistribuição 29 

das servidoras Elisangela Pereira da Silva e Marcilene França da Silva; Sexto ponto: 30 

Apreciação e deliberação sobre minuta de Resolução que altera Artigo vinte e sete da 31 

Resolução CONSUNI/UFERSA número três de dois mil e doze; Sétimo ponto: Outras 32 

ocorrências. Constatada a existência de quórum legal, o Presidente do Conselho José de 33 

Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em 34 
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discussão. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Marques propôs a inclusão do processo 35 

de redistribuição da servidora Mônica Auricélia Oliveira Santana no quinto ponto. Esta proposta 36 

foi votada e aprovada pela maioria dos presentes, sendo registradas três abstenções. A 37 

Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira propôs a inclusão de ponto de pauta 38 

para criação de uma comissão responsável pelo estudo e proposição de alteração dos critérios 39 

de assistência estudantil na UFERSA. Opinou que atualmente a normativa não atende em sua 40 

plenitude os critérios de permanência na Instituição e que seria necessário um tempo para 41 

discutir a questão e para a Universidade se preparar para novas normas. O Presidente do 42 

Conselho José de Arimatea de Matos disse que esta comissão poderia ser criada sem a 43 

necessidade da autorização do Conselho e que a minuta de alteração das normas poderia ser 44 

posteriormente trazida para a deliberação do CONSUNI. Falou que não havia necessidade 45 

deste assunto ser ponto de pauta. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira 46 

deixou registrada a solicitação de criação desta comissão, pois tendo em vista que a alteração 47 

das normas de permanência estudantil não é um processo simples de ser feito, necessitaria de 48 

tempo oportuno para uma discussão plena. O Presidente do Conselho José de Arimatea de 49 

Matos disse que a Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira poderia encaminhar a 50 

solicitação ao Gabinete do Reitor para a criação da comissão. Em seguida, apresentou as 51 

justificativas de falta, que foram aprovadas pela maioria dos presentes, sendo registrada uma 52 

abstenção. A pauta foi aceita pelo Conselho, sendo alterado apenas o quinto ponto com a 53 

inclusão de processo. PRIMEIRO PONTO. As atas da Terceira Reunião Ordinária e da Quinta 54 

Reunião Extraordinária de dois mil e dezesseis não geraram discussões e ambas foram 55 

aprovadas sem emendas por dezessete votos favoráveis e sete abstenções. Na discussão da 56 

ata da Quarta Reunião Ordinária de dois mil e dezesseis, o Conselheiro Wildoberto Batista 57 

Gurgel, o Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos e a Conselheira Ludimilla 58 

Carvalho Serafim de Oliveira apontaram erros gramaticais, de digitação e de padronização e, 59 

feitas as correções, a ata foi aprovada sem emendas por vinte votos favoráveis e quatro 60 

abstenções. Na discussão da ata da Sexta Reunião Extraordinária de dois mil e dezesseis, o 61 

Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel fez correções gramaticais e de digitação e, após 62 

realizadas as observações, a ata foi aprovada sem emendas por dezessete votos favoráveis e 63 

sete abstenções. Na discussão da ata da Oitava Reunião Extraordinária de dois mil e 64 

dezesseis, o Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel fez correções gramaticais, de digitação, e 65 

propôs uma emenda na linha sessenta e oito. A ata foi aprovada com emenda por dezenove 66 

votos favoráveis e cinco abstenções. EMENDA À ATA DA OITAVA REUNIÃO 67 

EXTRAORDINÁRIA DE DOIS MIL E DEZESSEIS, proposta pelo Conselheiro Wildoberto 68 

Batista Gurgel: na linha sessenta e oito, no discurso do Presidente em exercício Francisco 69 

Odolberto de Araújo, onde se lê “até o final do processo de análise do projeto pela CAPES”, 70 

leia-se “sobre os projetos que passarem pelo CONSUNI, serão comunicadas a este Conselho”. 71 
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SEGUNDO PONTO. Participou das discussões deste ponto, como convidado, o Ouvidor 72 

Antonio Wilton de Morais Junior. Abertas as discussões, a Conselheira Ludimilla Carvalho 73 

Serafim de Oliveira perguntou como eram realizados os atendimentos durante os períodos de 74 

férias do Ouvidor, bem como nos câmpus fora da sede. O Ouvidor Antonio Wilton de Morais 75 

Junior disse que suas férias eram agendadas em três períodos de dez dias e que as 76 

demandas ficavam aguardando seu retorno ao trabalho. Falou que, em relação aos câmpus 77 

fora da sede, o Ouvidor se deslocava para esses lugares quando sua presença se fazia 78 

necessária. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira falou que havia ficado com 79 

essa dúvida por ter observado que a equipe era composta apenas pelo Ouvidor e duas 80 

estagiárias. Parabenizou o servidor Antonio Wilton de Morais Junior pelo trabalho desenvolvido 81 

e pelo relatório apresentado, e deixou registrada a necessidade da Ouvidoria ter mais um 82 

servidor, a fim de que houvesse um apoio maior ao Ouvidor e para que os atendimentos não 83 

ficassem parados durante suas férias. A Conselheira Letícia Moreira Lima Vieira falou que os 84 

professores que são denunciados à Ouvidoria, mesmo que anonimamente, via Sistema 85 

Integrado de Atividades Acadêmicas – SIGAA, tendem a assediar os alunos em sala de aula, 86 

com mais rigor nas avaliações, ameaças e outras práticas autoritárias. Propôs que fosse 87 

tomada uma medida para diminuir essa prática, visto que, diante dessa realidade, os alunos se 88 

sentem coagidos a não denunciar. Durante discussões acerca desse tema, o Conselheiro 89 

Manoel Quirino da Silva Júnior relatou que, enquanto Coordenador de curso, tem feito 90 

reuniões com os alunos de Engenharia Mecânica no início, no meio e no final do período, para 91 

conscientizá-los acerca das normas institucionais, a fim de eles tomem conhecimento dos seus 92 

direitos e deveres. Sugeriu que o Diretório Central dos Estudantes – DCE realizasse reuniões 93 

desse tipo com os alunos em cada início e final de semestre e que disponibilizasse para os 94 

estudantes o Manual do Aluno disponível no site da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD. 95 

Falou que tem repassado o Manual dos Docentes aos professores também. Opinou que a 96 

conscientização ajuda muito na resolução dos problemas. O Conselheiro Matheus Martins 97 

Mendes informou que o DCE realiza no início do semestre letivo a Semana de Integração dos 98 

Calouros e Calouras, tanto na parte cultural, lúdica, como na parte de informativa, e que uma 99 

das primeiras ações é fornecer o Manual do Aluno aos estudantes. Falou que o DCE é parceiro 100 

da Ouvidoria e que sempre encaminha as denúncias recebidas ao Ouvidor. Disse que os 101 

estudantes ainda não se sentem encorajados a ir à Ouvidoria. Sugeriu uma reestruturação no 102 

setor, pois as mulheres não se sentem confortáveis em fazer denúncias de assédio para um 103 

Ouvidor do sexo masculino. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos disse que 104 

Reitoria já estava planejando lotar uma servidora na Ouvidoria no início do semestre letivo e 105 

retomar a Comissão de Práticas Excludentes. A Conselheira Nilza Dutra Alves opinou que a 106 

Universidade deveria ser mais efetiva nesse sentido. Relatou o caso de uma aluna que 107 

denunciou um professor, e posteriormente foi ameaçada em sala de aula. Disse que a discente 108 
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repetiu a denúncia, no entanto, concluiu o curso sem obter uma resposta da Instituição. Falou 109 

que os colegas têm conhecimento da situação, inclusive os que depuseram a favor dela. 110 

Questionou como os outros alunos que passam pela mesma situação se sentiriam encorajados 111 

a denunciar também, tendo em vista o ocorrido. Disse que a Instituição deve dar uma resposta 112 

ao denunciante, e se necessário até contratar um professor substituto para acompanhar a 113 

turma enquanto o caso é apurado. Falou que o problema é o fato de que o aluno denuncia e 114 

não obtém resposta. O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel disse que a Ouvidoria é 115 

cobrada por muitas atribuições que não são suas, e deixou registrada a necessidade de 116 

formação da Comissão de Ética. Opinou também que, mais importante que punir o infrator, é 117 

educá-lo, a fim de que não seja necessário puni-lo novamente em caso de reincidência. O 118 

Ouvidor Antonio Wilton de Morais Junior disse que a Ouvidoria trabalhava em conjunto com 119 

a Comissão de Práticas Excludentes, e que sempre tratava as denúncias de assédio moral ou 120 

sexual sofridos por mulheres com a presença de uma Assistente Social e uma Psicóloga. 121 

Solicitou que o DCE levasse as denúncias recebidas à Ouvidoria. Sobre o caso relatado pela 122 

Conselheira Nilza Dutra Alves, disse que a Ouvidoria não é uma instância que determina 123 

punição, mas faz encaminhamento a outros setores. Falou que a sugestão de dar um retorno 124 

ao denunciante é muito válida, mas atualmente não havia estrutura no setor para fazer isso. A 125 

Conselheira Nilza Dutra Alves disse que entendia que a Ouvidoria não pode punir, por isso 126 

falou que a Instituição é que deve ser efetiva. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de 127 

Oliveira perguntou se a Ouvidoria já tinha uma normativa interna, e o Ouvidor Antonio Wilton 128 

de Morais Junior respondeu que não. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira 129 

deixou registrado o encaminhamento para que se crie uma comissão para redigir o 130 

regulamento interno da Ouvidoria. Encerradas as discussões sobre o ponto, o Presidente do 131 

Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença do Ouvidor. Antes de passar ao 132 

terceiro ponto, Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel disse que gostaria de fazer uma 133 

consulta à presidência do Conselho. Falou que, ao fazer a leitura de algumas atas do 134 

CONSUNI, verificou que nesses documentos constam diversas propostas de encaminhamento 135 

e tomadas de decisões, no entanto, não são emitidas decisões do colegiado para este tipo de 136 

proposição. Disse que a única forma de ter acesso a esses encaminhamentos é fazer a leitura 137 

ata por ata. Dessa forma, perguntou se haveria como ser emitido outro documento quando 138 

acontecem os encaminhamentos, como este proposto pela Conselheira Ludimilla Carvalho 139 

Serafim de Oliveira, ou se é feito o registro somente em ata mesmo. O Presidente do Conselho 140 

José de Arimatea de Matos disse que para ser emitida uma decisão, o assunto teria que estar 141 

previsto como ponto de pauta. O Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques disse 142 

que o assunto que não está em pauta e não é votado, não pode sair em decisão. Fica apenas 143 

como sugestão, não sendo vinculante, podendo ser acatada ou não. A Conselheira Ludimilla 144 

Carvalho Serafim de Oliveira falou que por esta razão propôs incluir como ponto de pauta a 145 
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sua proposta de criação de uma comissão para alteração dos critérios de assistência 146 

estudantil. Disse que foi dito que não havia necessidade, mas na reunião seguinte iria propor 147 

novamente a inclusão do assunto na pauta, pois do contrário não teria como aprovar os 148 

encaminhamentos. TERCEIRO PONTO. Participaram como Convidados, na discussão deste 149 

ponto, os Coordenadores das propostas Francisco Varder Braga Junior e Luciana Dantas 150 

Mafra. O Conselheiro Daniel Freitas Freire Martins reforçou a importância da Especialização 151 

em Educação Interdisciplinar para o Câmpus Caraúbas, como também para o município de 152 

Caraúbas e região. O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos falou que os 153 

cursos seriam financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 154 

– CAPES, e que o CONSEPE tinha emitido parecer favorável às duas especializações. O 155 

Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel parabenizou as duas propostas. Sobre o processo do 156 

curso de Atendimento Educacional Especializado na Diversidade, falou sobre a ausência de 157 

páginas, no entanto foi explicado pelo Presidente do Conselho que havia ocorrido um erro na 158 

digitalização dos documentos. Disse também que o texto necessitava de uma revisão 159 

ortográfica e gramatical. Sobre o processo do curso de Educação Interdisciplinar, falou que na 160 

folha noventa e dois, a terceira meta era, na verdade, um objetivo, e sugeriu excluí-la ou 161 

transformá-la em objetivo.  Os Coordenadores das propostas de criação dos cursos, Francisco 162 

Varder Braga Junior e Luciana Dantas Mafra, prestaram esclarecimentos sobre os projetos e, 163 

em seguida, a criação dos dois cursos foi votada e aprovada por unanimidade. QUARTO 164 

PONTO. O ponto não gerou discussão e o afastamento do servidor docente Antonio Ronaldo 165 

Gomes Garcia foi votado e aprovado por vinte e um votos favoráveis e uma abstenção. 166 

QUINTO PONTO. Sobre o processo incluído neste ponto, de redistribuição da servidora 167 

Mônica Auricélia Oliveira Santana, o Conselheiro Thiago Henrique Gomes Duarte Marques 168 

informou que a Instituição receberia o código de vaga ocupado pela servidora Adriana Mara de 169 

Almeida de Souza. Sem mais discussões, as redistribuições foram votadas e aprovadas por 170 

dezoito votos favoráveis e quatro abstenções. SEXTO PONTO. O Conselheiro Antônio Jorge 171 

Soares, Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo – CPPS, disse que a 172 

minuta tratava-se de uma adequação da Resolução ao Regimento Geral da UFERSA. A 173 

Conselheira Nilza Dutra Alves declarou que votaria favorável ao ponto, tendo em vista a 174 

adequação ao Regimento, mas citou que a lei do processo administrativo diz que o prazo é de 175 

cinco dias. Falou que qualquer pessoa que tivesse conhecimento dessa lei poderia usar este 176 

prazo e a comissão seria obrigada a acatar. Concordou com a minuta, pois tornaria o processo 177 

mais rápido, mas a Universidade teria que ficar atenta, já que a lei diz que o prazo para recurso 178 

em qualquer instância é de cinco dias. A Conselheira Rita Diana de Freitas Gurgel fez 179 

correções ortográficas no texto. Encerradas as discussões, a minuta foi votada e aprovada por 180 

unanimidade. SÉTIMO PONTO. Outras ocorrências. O Presidente do Conselho José de 181 

Arimatea de Matos informou que a Conselheira Jacimara Villar Forbeloni não chegou a esta 182 
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reunião porque o carro oficial que a transportava enfrentou problemas mecânicos na estrada. 183 

Sendo assim, propôs que o Conselho votasse sua justificativa de ausência. A justificativa foi 184 

votada e aprovada por vinte e um votos favoráveis e uma abstenção. A Conselheira Nilza 185 

Dutra Alves falou sobre problemas relacionados à insegurança no Câmpus Mossoró. Citou 186 

casos de furto, perseguição de alunas, invasão de laboratório e denúncias de assaltos 187 

ocorridos dentro da UFERSA. Opinou que se a Instituição não encontrasse uma forma de 188 

resolver essa situação, haveria um problema sério, pois as pessoas de má índole saberiam que 189 

é fácil praticar roubos dentro da Universidade. Disse que Instituição teria que tomar 190 

providências quanto a isso. Perguntou ao Presidente como estava o andamento da aprovação 191 

do novo Estatuto no Ministério da Educação e sobre a conclusão das obras em andamento, 192 

principalmente em relação à reforma do Restaurante Universitário – RU, pois havia tomado 193 

conhecimento de que os recursos só seriam liberados para conclusão de obras com mais de 194 

sessenta por centro de conclusão.  A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira 195 

relatou que, durante um trabalho que desenvolve na Cadeia Pública, encontrou dois estudantes 196 

da UFERSA detentos. Perguntou ao Presidente como a Universidade se posiciona nesse tipo 197 

de situação. Indagou se os estudantes perderiam o semestre e sugeriu que fosse pensada uma 198 

forma mais efetiva de dar assistência aos alunos. Perguntou ainda como estava a questão de 199 

composição do Conselho de Curadores, que estava sem funcionar há quatro anos. O 200 

Conselheiro Antônio Jorge Soares falou sobre a questão do ingresso na UFERSA por meio 201 

do processo seletivo de portador de diploma. Disse que esse tem sido um meio de entrar na 202 

Universidade sem se submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e que, por esse 203 

motivo, tem gerado uma grande quantidade de inscritos. Falou da dificuldade em gerir um 204 

processo seletivo de grande porte, sendo a CPPS uma comissão pequena. Opinou que esse 205 

tipo de ingresso deveria ser repensado pelo CONSEPE, de modo a se ter mais viabilidade no 206 

processo. O Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior falou da necessidade de se 207 

implementar na Instituição um setor voltado para estágios, tendo em vista que na UFERSA há 208 

apenas um servidor responsável por esta área. Relatou que os alunos e os professores são 209 

quem procuram os estágios. Sugeriu a criação de uma comissão para fazer um levantamento, 210 

caso não fosse possível a criação de um setor em um primeiro momento. Opinou que, ou se 211 

tomava essa providência, ou se tirava dos projetos pedagógicos a obrigatoriedade do estágio. 212 

O Conselheiro Wildoberto Batista Gurgel parabenizou o Conselheiro Antônio Jorge Soares 213 

por ter tomado a iniciativa de reunir os professores das áreas de Filosofia das Ciências e 214 

Metodologia Científica para discutir um planejamento estratégico comum para a Universidade. 215 

Informou que o Câmpus Pau dos Ferros estava recebendo naquele dia avaliadores do Instituto 216 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP para avaliação do 217 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia. A Conselheira Subênia Karine de Medeiros sugeriu 218 

que a Universidade começasse a pensar em normatizar a questão da atividade docente. Falou 219 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

que outras universidades possuem resoluções completas sobre o assunto. O Conselheiro 220 

Matheus Martins Mendes falou que a qualidade das refeições fornecidas pelo RU tem caído e 221 

que alguns estudantes, que ficam por último nas filas, têm ficado sem alimentação. Disse que a 222 

empresa que presta serviços de cópias na Universidade tem aumentado os preços, e que o 223 

DCE não tem participado de diálogos em relação a isso. Por fim, solicitou o auxílio da 224 

PROGRAD na questão de reposição, terceira e quarta provas, já que os professores não têm 225 

cumprido os prazos. Sobre o Conselho de Curadores, o Conselheiro Thiago Henrique Gomes 226 

Duarte Marques informou que mais uma vez foram abertas as inscrições para candidatos a 227 

membros docentes e que novamente não se obteve o número mínimo para compor o 228 

colegiado. Disse que, há dois anos, comissões eleitorais vêm publicando editais nesse sentido 229 

e nunca se consegue professores suficientes para se candidatar ao Conselho, diferentemente 230 

do CONSUNI, que sempre tem grande concorrência em suas eleições. Falou que o Conselho 231 

de Curadores é igualmente importante para a Universidade. O Presidente do Conselho José 232 

de Arimatea de Matos perguntou ao Conselheiro Matheus Martins Mendes se o DCE já falou 233 

com a Nutricionista da UFERSA, responsável pela alimentação do RU, sobre a má qualidade 234 

das refeições. O Conselheiro Matheus Martins Mendes respondeu que sim, que já falou com 235 

a Diretora do RU também, e que elas sempre justificam dizendo que as refeições são 236 

preparadas fora da Universidade e que tem a questão do transporte da comida. O Presidente 237 

do Conselho José de Arimatea de Matos falou que foi dado o auxílio aos jovens residentes na 238 

Casa do Estudante. Em relação à insegurança no câmpus, disse que o Assessor do Gabinete 239 

já compareceu algumas vezes à Polícia Federal para tratar do assunto, no entanto o órgão não 240 

demonstrou interesse em solucionar casos que, para eles, são se pequena importância. Sobre 241 

os alunos presidiários, disse que estava acompanhando a família de um deles, mas que não 242 

tinha conhecimento do outro caso, e que a Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira 243 

poderia propor uma minuta de resolução sobre a assistência a estudantes nessa situação. 244 

Sobre a aprovação do novo Estatuto, informou que o processo estava parado na Secretaria de 245 

Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES e que o Gabinete estava 246 

encontrando dificuldades, tanto em conseguir contato por telefone, como em marcar audiências 247 

com o Secretário. Disse que não havia nenhum documento oficial sobre essa questão da 248 

liberação de recursos somente para obras com sessenta por cento de conclusão. Informou que 249 

conversou com a empresa responsável pela obra do RU e que foi pedida atenção especial para 250 

essa construção, mas que existia também a questão do débito que a Universidade tem com 251 

eles. Em relação ao Conselho de Curadores, disse que fez um apelo aos Chefes de 252 

Departamentos em reunião do CONSEPE, para que eles conscientizassem seus pares acerca 253 

da importância de se candidatarem. Falou que era uma situação delicada, porque a Instituição 254 

não podia obrigar as pessoas a se inscreverem. Nada mais havendo a discutir, o Presidente do 255 

Conselho José de Arimatea de Matos agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu 256 
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por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes, Secretária dos Órgãos 257 

Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada com/sem emendas, na reunião do 258 

dia _________ de dois mil e dezesseis, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos 259 

demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  260 
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2º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre renovações de afastamento de servidores para qualificação. 
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3º PONTO 

 

Homologação de indicações de membros para compor o Conselho Técnico-Científico e o Conselho Fiscal da 

Fundação Guimarães Duque, conforme Memorando Eletrônico Nº 48/2016 – PROEC. 
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4º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre solicitações de doação de bens, conforme Processo 23091.007128/2016-97. 
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5º PONTO 

 

Apreciação e deliberação sobre recurso feito ao CONSUNI, que trata do processo de remoção da servidora 

Maria dos Milagres Fernandes Diniz Chaves. (Processo 23091.005007/2016-37). 
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6º PONTO 

 

Homologação do resultado da eleição dos representantes técnico-administrativos do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão e do Conselho de Curadores, conforme Processo 23091.000705/2016-26. 
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7º PONTO 

 

Outras ocorrências. 
 

 
 

 

 

 

 

  


