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Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, 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, para deliberar sobre a pauta da décima Reunião Extraordinária de dois mil 4 

e dezessete. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes: Centro 5 

Multidisciplinar de Angicos - CMA: Araken de Medeiros Santos e Sueldes de Araújo; Centro 6 

Multidisciplinar de Caraúbas - CMC: Hudson Pacheco Pinheiro e Luciana Dantas Mafra; 7 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF: Janaína Cortêz de Oliveira e Antonio 8 

Diego Silva Farias; Centro de Ciências Exatas e Naturais – CCEN: Paulo Gabriel Gadelha 9 

Queiroz e Matheus da Silva Menezes; Centro de Ciências Agrarias – CCA: Adrian José 10 

Molina Rugama e João Liberalino Filho; Centro de Ciências Biológicas e da Sáude – CCBS: 11 

Leonardo Fernandes França; Centro de Ciências Sociais Aplicadas a Humanas – CCSAH: 12 

José Albenes Bezerra Júnior; Centro de Engenharias – CE: Manoel Quirino da Silva Júnior 13 

e Manoel Januário da Silva Júnior; os Conselheiros representantes técnico-administrativos: 14 

Allyson Leandro Bezerra Silva e Jalmir Dantas de Araújo; e a representante discente Anna 15 

Isabele dos Santos Silva. Conselheiros com faltas justificadas: Jacimara Villar Forbeloni, 16 

Moises Ozorio de Souza Neto, Gilcilene Lélia Souza do Nascimento, Giorgio Mendes Ribeiro, 17 

Fernanda Jéssika Carvalho Dantas e Taniamá Vieira da Silva Barreto. Conselheiros com faltas 18 

não justificadas: Antônio Jorge Soares e Nilson Florentino Júnior. PAUTA: Primeiro ponto: 19 

Apreciação e deliberação sobre minuta de decisão que homologa alteração patrimonial da 20 

UFERSA. Segundo ponto: Homologação do resultado do Concurso Público para Professor 21 

Efetivo regido pelo Edital número vinte e seis de dois mil e dezessete, enviado via Memorando 22 

Eletrônico número oitenta e quatro de dois mil e dezessete da Comissão Permanente de 23 

Processo Seletivo - CPPS. Terceiro Ponto: Apreciação e deliberação sobre Processo que 24 

trata do pedido de reconsideração em relação à unidade de lotação dos servidores Francisco 25 

Klebson Gomes dos Santos e Andarair Gomes dos Santos. Quarto Ponto: Apreciação e 26 

deliberação sobre minuta de Resolução que dispõe sobre criação da Comissão Permanente de 27 

Avaliação de Documentos (CPAD) e dá outras providências. Tendo constatado quórum legal, o 28 

Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, declarou aberta a reunião e colocou a 29 

pauta em discussão; Sugeriu a retirada do quarto ponto de pauta porque o servidor que tem o 30 

conhecimento técnico sobre o assunto em questão, Carlos Eugênio da Silva Neto, estava em 31 

gozo de férias e não podia se fazer presente para esclarecer dúvidas. A proposta foi votada e 32 

aprovada por quinze votos favoráveis e três abstenções. O Presidente colocou a pauta, com 33 

alteração, em votação, que foi aprovada por unanimidade; E, apresentou as justificativas de 34 
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faltas, que foram votadas e aprovadas por dezesseis votos favoráveis e duas abstenções. 35 

PRIMEIRO PONTO. O Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, propôs a 36 

participação do Pró-Reitor de Planejamento adjunto, Moacir Franco de Oliveira, na discussão 37 

deste ponto. A proposta foi votada e aprovada por unanimidade. O convidado, então, fez uso 38 

da palavra e explicou que esse ponto estava na pauta porque competia ao CONSUNI a 39 

aprovação de qualquer variação patrimonial sofrida pela UFERSA, e neste caso foi realizado 40 

um leilão, que era uma das várias formas de desfazimento de bens no serviço público previstas 41 

no Decreto número noventa e nove mil e seiscentos e cinquenta e oito, de trinta de outubro de 42 

mil novecentos e noventa. O Conselheiro Hudson Pacheco Pinheiro observou o fato de um 43 

dos participantes do leilão, José Damasceno de Araújo Neto, ter escrito a data errada na 44 

assinatura do Termo de Participação, pois onde seria o mês de setembro o mesmo escreveu 45 

“outubro”. O convidado Moacir Franco de Oliveira disse que iria solicitar a retificação à Pró-46 

Reitoria de Administração – PROAD. O Conselheiro Manoel Januário da Silva Júnior 47 

observou o fato do bem leiloado de número sete do Processo em questão ter sido arrematado 48 

por um valor abaixo do mínimo previsto na minuta do Edital. O convidado Moacir Franco de 49 

Oliveira falou que faria um documento solicitando ao Gabinete da Reitoria autorização para a 50 

legalização desse ato, conforme previsto na própria minuta do Edital. Finalizando, o ponto com 51 

correções no Processo foi votado e aprovado por dezesseis votos favoráveis e duas 52 

abstenções. SEGUNDO PONTO. Não houve discussão sobre o ponto e ele foi votado e 53 

aprovado por dezesseis votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. O Conselheiro 54 

Manoel Januário da Silva Júnior explicou que votou contrário devido ao Edital desse 55 

Concurso não ter obedecido à Lei número doze mil e setecentos e setenta e dois, de dois mil 56 

de doze, em seu parágrafo terceiro do Artigo oitavo, e a Resolução CONSUNI/UFERSA 57 

número três, de dois mil e doze, em seu parágrafo único do Artigo primeiro do anexo. O 58 

Conselheiro Leonardo Fernandes França lembrou ao Conselho que um Edital de Concurso 59 

para docente da UFERSA precisaria da aprovação do CONSUNI para que possa exigir nível de 60 

escolaridade inferior ao doutorado. TERCEIRO PONTO. O Presidente do Conselho, José de 61 

Arimatea de Matos, lembrou aos demais que a análise desse Processo se iniciou na sexta 62 

Reunião Ordinária do corrente ano deste Conselho. O Conselheiro Matheus da Silva Menezes 63 

propôs a participação do demandante Francisco Klebson Gomes dos Santos para que o 64 

mesmo podesse fazer esclarecimentos sobre o assunto. A proposta foi votada e aprovada por 65 

dezesseis votos favoráveis e duas abstenções. O convidado, então, tomou a palavra e explicou 66 

que a docente Andarair Gomes dos Santos foi representada pelo mesmo através de 67 

Procuração no Processo porque encontrava-se em licença para qualificação e estava cursando 68 

doutorado na Espanha. Disse que os dois não fizeram a escolha do centro ao qual queriam ser 69 

lotados dentro do prazo estabelecido, e ficaram, então, no CCEN porque ministravam somente 70 

disciplinas de Química, que era considerada uma Ciência exata e natural, e também porque 71 
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trabalhavam com Ensino, Pesquisa e Extenção no curso de Ciência e Tecnologia do referido 72 

Centro. Mas, posteriormente foram lotados no CE através de uma Portaria resultante de uma 73 

Decisão deste Conselho. Por último, comentou o desejo que tinham em retornar ao CCEN, 74 

finalidade do Processo em questão. O Conselheiro Paulo Gabriel Gadelha Queiroz disse que 75 

não iria questionar o convidado, mas sim o Conselho, pois havia saído uma determinação 76 

daquele Conselho de que todos poderiam ser lotados onde queriam ser lotados e, então, não 77 

teria motivo para que o pleiteante também não fosse lotado onde quisesse. Disse que se uns 78 

puderam optar pelo seu Centro de lotação, então os docentes Francisco Klebson Gomes dos 79 

Santos e Andarair Gomes dos Santos também poderiam. O Conselheiro Leonardo Fernandes 80 

França explicou que o CONSUNI, num primeiro momento, decidiu que as disciplinas fossem 81 

divididas de acordo com as grandes áreas. Contudo, posteriormente, esse mesmo Conselho 82 

concedeu ao curso de Engenharia Química o direito levar consigo todas as disciplinas de 83 

Química básica que deveriam ficar no CCEN; Comentou que não foi de acordo com isso e por 84 

isso se posicionou a favor da solicitação dos demandantes. O Conselheiro Matheus da Silva 85 

Menezes também se posicionou a favor, pois estaria previsto o início do curso de Licenciatura 86 

em Química à distância, vinculada ao CCEN, que precisaria de docentes nessa área para, por 87 

exemplo, assumirem a coordenação do curso e para discutirem as ementas das novas 88 

disciplinas que estariam sendo criadas. Além disso, comentou que já existiam outros docentes 89 

lotados em centros distintos das sua disciplinas nessa Instituição, como acontecia no curso de 90 

Estatística. Após ser questionado pelo Conselheiro Adrian José Molina Rugama, o 91 

Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior explicou que Centro de Engenharias solicitou um 92 

aparecer ao Colegiado de Curso de Engenharia Química que foi apresentado Assembleia do 93 

Centro, sendo negado o pedido dos docentes. Disse que, na oportunidade, não houve muita 94 

discussão a respeito desse assunto e o que mais se falou foi sobre onde ficariam os códigos de 95 

vagas em caso de desligamentos desses docentes, onde ficou esclarecido que ficaria onde 96 

estão as disciplinas, no CE, em conformidade com a Resolução CONSUNI/UFERSA número 97 

doze de dois mil e dezessete. E, finalizando, juntamente com o Conselheiro Manoel Januário 98 

da Silva Júnior, explicaram que, como representantes do CE, votariam contrário a solicitação 99 

dos demandantes afim de apoiar a decisão desse Centro. O Presidente do Conselho, José de 100 

Arimatea de Matos, colocou o Processo em votação, que foi aprovado por onze votos 101 

favoráveis, três contrários e duas abstenções; Agradeceu a presença de todos os Conselheiros 102 

e deu por encerrada a reunião. E eu, Éricka Tayana Lima Bezerra, Secretária ad hoc dos 103 

Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após lida e aprovada com emendas, na reunião 104 

do dia dezenove de outubro de dois mil e dezessete, segue assinada pelo Presidente do 105 

CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim. 106 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx  107 

Presidente:  108 
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