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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE DO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, 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 

Vice-reitor José Domingues Fontenele Neto, para deliberar sobre a pauta da oitava Reunião 4 

Ordinária de dois mil e dezessete. Estiveram presentes os Conselheiros representantes 5 

docentes: Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA: Alex Sandro Coitinho Sant´ana e 6 

Sueldes de Araújo; Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC: Hudson Pacheco Pinheiro e 7 

Daniel Freitas Freire Martins; Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF: Janaina 8 

Cortêz de Oliveira e Antonio Diego Silva Farias; Centro de Ciências Exatas e Naturais – 9 

CCEN: Paulo Gabriel Gadelha Queiroz; 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 e Paulo Alfredo Simonetti Gomes; Centro de Ciências Sociais 12 

Aplicadas a Humanas – CCSAH: Moises Ozorio de Souza Neto e José Anízio Rocha de 13 

Araújo; Centro de Engenharias – CE: Manoel Quirino da Silva Júnior e Manoel Januário da 14 

Silva Júnior; os Conselheiros representantes técnico-administrativos: Allyson Leandro 15 

Bezerra Silva, Jalmir Dantas de Araújo e Gilcilene Lélia Souza do Nascimento; a 16 

representante discente Fernanda Jéssika Carvalho Dantas; e a representante da 17 

comunidade: Taniamá Vieira da Silva Barreto. Conselheiros com faltas justificadas: Matheus 18 

da Silva Menezes, José Albenes Bezerra Júnior, Araken de Medeiros Santos, Jacimara Villar 19 

Forbeloni, Luciana Dantas Mafra, Jackson de Brito Simões, Valdenize Lopes do Nascimento e 20 

Antônio Jorge Soares. Conselheiros com faltas não justificadas: Anna Isabele dos Santos Silva 21 

e Nilson Florentino Júnior PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre atas da 22 

sétima e nona Reuniões Extraordinárias de dois mil e dezessete. Segundo ponto: Apreciação 23 

e deliberação sobre renovações de afastamentos de servidores; Terceiro ponto: Apreciação e 24 

deliberação sobre afastamentos de servidores; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre 25 

a designação pelo Reitor, ad referendum do Conselho Universitário, das bancas examinadoras 26 

do Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital número vinte e seis de dois mil e 27 

dezessete, conforme Portarias UFERSA/GAB número quinhentos e quarenta a quinhentos e 28 

quarenta e dois de dois mil e dezessete; Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre 29 

indicação de nomes para a Comissão Própria de Avaliação – CPA, encaminhado por meio do 30 

Ofício número vinte e um de dois mil e dezessete – SINTEST; Sexto ponto: Apreciação e 31 

deliberação sobre atualização da composição da Comissão Permanente de Processo Seletivo 32 

– CPPS, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico número sessenta e quatro de dois 33 

mil e dezessete – CPPS; Sétimo ponto: Apresentação do Relatório de Atividades da Ouvidoria 34 
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referente ao semestre dois mil e dezesseis, ponto, dois, encaminhado por meio do Memorando 35 

Eletrônico número sete de dois mil e dezessete – OUVIDORIA; Oitavo ponto: Outras 36 

ocorrências. Tendo constatado quórum legal, o Presidente em exercício do Conselho, José 37 

Domingues Fontenele Neto declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em 38 

discussão. O Conselheiro Allyson Leandro Bezerra Silva propôs inclusão de processos de 39 

redistribuição dos seguintes servidores: Thiago Azevedo de Oliveira, Jaime Virgínio Câmara 40 

Neto, Elisânia Lila Teodósio da Silva e João Abner Santos Bezerra (proposta votada e 41 

aprovada por dez votos favoráveis, oito contrários e duas abstenções). Propôs, ainda, que caso 42 

os processos fossem incluídos, que fossem discutidos após os pontos que tratou dos 43 

processos de afastamentos (proposta votada e aprovada por dezessete votos favoráveis e três 44 

abstenções). O Conselheiro Alex Sandro Coitinho Sant´ana disse que havia encaminhado à 45 

Secretaria dos Órgãos Colegiados documento, para apreciação do CONSUNI, sobre de 46 

portarias do Gabinete, que tratavam da criação de comissão para investigar o nível de 47 

adoecimento estudantil e causas de retenção e evasão e de alunos; e estudo sobre saúde 48 

mental dos servidores da UFERSA; e que estava propondo que o CONSUNI discutisse sobre o 49 

tema, bem como alterasse as portarias para ampliar a abrangência do relatório que a comissão 50 

estava responsável (proposta votada e não aprovada por um voto favorável, nove contrários e 51 

oito abstenções). O Presidente em exercício do Conselho, José Domingues Fontenele Neto, 52 

disse que as portarias eram deliberações do Gabinete e que o CONSUNI poderia discutir o 53 

assunto, mas não alterar as portarias. Disse que seria interessante discutir em outro momento 54 

o assunto, de forma que o pedido fosse mais bem embasado para futuras discussões. O 55 

Conselheiro Manoel Januário da Silva Júnior sugeriu que o Conselho analisasse bem as 56 

propostas de inclusão de ponto, pois acreditava que somente pontos urgentes deveriam ser 57 

incluídos como ponto de pauta em reuniões ordinárias. O Conselheiro Leonardo Fernandes 58 

França disse que concordava com as palavras ditas pelo Conselheiro Manoel Januário da 59 

Silva Júnior e os pontos de pauta inseridos posteriormente deveriam tratar de assuntos de 60 

estrita necessidade da Instituição. O Conselheiro Adrian José Molina Rugama solicitou 61 

esclarecimentos sobre os procedimentos para inclusão de ponto de pauta. Disse que queria 62 

saber os critérios estabelecidos para solicitar a inclusão de ponto. O Presidente em exercício 63 

do Conselho, José Domingues Fontenele Neto, disse que a Secretaria dos Órgãos 64 

Colegiados – SOC levava a relação dos pontos ao Presidente do CONSUNI, para que o 65 

Presidente escolhesse aqueles que ele julgasse mais urgentes para entrar na pauta. Propôs, 66 

então, como segundo ponto de pauta, a inclusão de ponto que tratava da apreciação e 67 

deliberação sobre minuta de decisão que ratificava o relatório anual de gestão e aprovava a 68 

avaliação de desempenho da Fundação Guimarães Duque - FGD no ano de dois mil e 69 

dezesseis e manifestava o cumprimento da Lei Número oito mil novecentos e cinquenta e oito 70 

de mil novecentos e noventa e quatro pela FGD, pois tal assunto necessitava de celeridade 71 
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para ser apreciado (proposta votada e aprovada por dezessete votos favoráveis, um contrário e 72 

duas abstenções). Propôs, ainda, a inclusão de ponto que tratava de apreciação e 73 

homologação do resultado do Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital 74 

número vinte e um e dois mil e dezessete, conforme Memorando Eletrônico número cinquenta 75 

e sete da CPPS (proposta votada e aprovada por dezenove votos favoráveis e uma abstenção) 76 

e, por fim, propôs a retirada do sétimo ponto de pauta (proposta votada e aprovada por doze 77 

votos favoráveis, quatro contrários e quatro abstenções), tendo em vista que, com a inclusão 78 

dos pontos da FGD e da CPPS, a pauta ficaria extensa. Com a mudança, a pauta passou a ter 79 

a seguinte ordem: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre atas da sétima e nona 80 

Reuniões Extraordinárias de dois mil e dezessete. Segundo ponto: apreciação e deliberação 81 

sobre minuta de decisão que ratificava o relatório anual de gestão e aprovava a avaliação de 82 

desempenho da Fundação Guimarães Duque - FGD no ano de dois mil e dezesseis e 83 

manifestava o cumprimento da Lei Número oito mil novecentos e cinquenta e oito de mil 84 

novecentos e noventa e quatro pela FGD. Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre 85 

renovações de afastamentos de servidores. Quarto ponto. Apreciação e deliberação sobre 86 

afastamentos de servidores. Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre redistribuições de 87 

servidores. Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre a designação pelo Reitor, ad 88 

referendum do Conselho Universitário, das bancas examinadoras do Concurso Público para 89 

Professor Efetivo regido pelo Edital número vinte e seis de dois mil e dezessete, conforme 90 

Portarias UFERSA/GAB número quinhentos e quarenta a quinhentos e quarenta e dois de dois 91 

mil e dezessete. Sétimo ponto: Apreciação e homologação do resultado do Concurso Público 92 

para Professor Efetivo regido pelo Edital número vinte e um e dois mil e dezessete, conforme 93 

Memorando Eletrônico número cinquenta e sete da CPPS. Oitavo ponto: Apreciação e 94 

deliberação sobre indicação de nomes para a Comissão Própria de Avaliação – CPA, 95 

encaminhado por meio do Ofício número vinte e um de dois mil e dezessete – SINTEST. Nono 96 

ponto: Apreciação e deliberação sobre atualização da composição da Comissão Permanente 97 

de Processo Seletivo – CPPS, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico número 98 

sessenta e quatro de dois mil e dezessete – CPPS. Décimo ponto: Outras ocorrências. 99 

PRIMEIRO PONTO. O Presidente em exercício do Conselho, José Domingues Fontenele 100 

Neto, colocou em discussão as atas da sétima e nona reuniões extraordinárias do CONSUNI 101 

de dois mil e dezessete. Alguns conselheiros falaram que enviaram sugestões de correção 102 

ortográfica à SOC. Sem emendas, as atas foram votadas e aprovadas por dezessete votos 103 

favoráveis e três abstenções. SEGUNDO PONTO. O Presidente em exercício do Conselho, 104 

José Domingues Fontenele Neto, colocou em discussão o ponto e explicou o motivo daquele 105 

ponto ter voltado para discussão do Conselho. Disse que a decisão emitida por aquele 106 

Conselho em outro momento havia aprovado “as contas da FGD”, mas não havia especificado 107 

na decisão que tais contas tratavam do Relatório Anual de Gestão da Fundação Guimarães 108 
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Duque – FGD, da Avaliação de Desempenho da FGD no ano de dois mil e dezesseis, segundo 109 

relatório de prestação de contas apresentado, bem como o atestado que a Fundação 110 

Guimarães Duque cumpria as disposições contidas no Artigo Quarto - A da lei número oito mil 111 

novecentos e cinquenta e oito de mil novecentos e noventa e quatro e no Artigo segundo, 112 

parágrafo único, Lei número oito mil novecentos e cinquenta e oito de mil novecentos e 113 

noventa e quatro. O Conselheiro Paulo Gabriel Gadelha Queiroz sugeriu, com relação ao 114 

endereço eletrônico da Fundação, que os destaques ficassem no início da página virtual. O 115 

Conselheiro Sueldes de Araújo sugeriu que fosse feita uma exposição do assunto pelos 116 

representantes da FGD e o Presidente em exercício do Conselho, José Domingues 117 

Fontenele Neto, disse que tais documentos já haviam sido expostos e aprovados na quinta 118 

reunião ordinária do CONSUNI, mas que a decisão não tinha saído com redação satisfatória 119 

para o Ministério da Educação – MEC. O Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior frisou 120 

que todos os documentos ali citados foram apresentados a aprovados na quinta reunião 121 

ordinária do CONSUNI. O Conselheiro Sueldes de Araújo sugeriu que o Conselho ficasse 122 

atento para que em outros momentos pudesse fazer a avaliação de desempenho da Fundação. 123 

Sem propostas, o ponto que tratava da minuta de decisão que ratificava a aprovação do 124 

relatório anual de gestão e aprovava a Avaliação de Desempenho da FGD no ano de dois mil e 125 

dezesseis, segundo Relatório de Prestação de Contas apresentado; e atestava que a FGD 126 

cumpria as disposições contidas no Artigo Quarto – A, da Lei número oito mil novecentos e 127 

cinquenta e oito de mil novecentos e noventa e quatro e no Artigo segundo, parágrafo único, da 128 

Lei número oito mil novecentos e cinquenta e oito de mil novecentos e noventa e quatro, foi 129 

votado e aprovado por dezessete votos favoráveis e três abstenções. TERCEIRO PONTO. O 130 

Presidente em exercício do Conselho, José Domingues Fontenele Neto, falou que a Pró-131 

reitoria de Pesquisa e Pós-graduação – PROPPG fez um resumo dos processos para facilitar a 132 

deliberação feita pelo Conselho. Os Conselheiros discutiram sobre o prazo mínimo de sessenta 133 

dias para início dos processos de afastamento e da falta de legislação no mesmo sentido para 134 

os processos de renovação de afastamento. O Presidente em exercício do Conselho, José 135 

Domingues Fontenele Neto, disse que em breve o Conselho deliberaria minuta sobre o 136 

assunto. Sem propostas, o ponto, com todos os processos de renovação de afastamento ali 137 

inseridos (Amanda Gondim de Oliveira, Isadora Louise Alves da Costa Ribeiro Quintans, André 138 

Duarte Lucena e Marcelo Lauar Leite) foi votado e aprovado por unanimidade. QUARTO 139 

PONTO. Os Conselheiros pontuaram algumas dúvidas gerais sobre os processos, que foram 140 

esclarecidas durante a discussão do ponto. O Conselheiro Sueldes de Araújo questionou se 141 

havia substituição para o servidor técnico-administrativo em educação - TAE nos casos de 142 

afastamento e o Presidente em exercício do Conselho, José Domingues Fontenele Neto, 143 

disse que não, mas que o servidor chegava a um consenso com o setor e com os colegas que 144 

assumiriam suas reponsabilidades. Disse, ainda, que existia uma demanda do Sindicato dos 145 
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TAE para que existisse a possibilidade de contratar substituto em caso de afastamento do 146 

servidor TAE. O Conselheiro Manoel Januário da Silva Júnior fez cobrança quanto ao plano 147 

anual de capacitação dos Centros e Departamentos. Disse, por fim, que, com relação ao 148 

afastamento da servidora Mônica Rafaela de Almeida achava temeroso afastar uma servidora 149 

de um setor altamente demandado e não ter ninguém que pudesse substitui-la. Os 150 

Conselheiros corroboraram com a fala do Conselheiro Manoel Januário da Silva Júnior sobre a 151 

lacuna que fica em um setor quando um servidor TAE se afasta e sobre a importância de 152 

seguir normas legais nesses casos. Sem propostas, os processos foram votados 153 

separadamente: Iza Maria Pereira – aprovado por dezessete votos favoráveis e três 154 

abstenções. Patrick César Alves Terramatte – aprovado por dezenove votos favoráveis e uma 155 

abstenção. Mônica Rafaela de Almeida – aprovado por dezessete votos favoráveis e três 156 

abstenções. Diego David Silva Diniz – aprovado por dezenove votos favoráveis e uma 157 

abstenção. Adelson Menezes Lima – aprovado por dezenove votos favoráveis e uma 158 

abstenção.  QUINTO PONTO. O Conselho discutiu cada processo separadamente. 159 

PROCESSO DO SERVIDOR JOÃO ABNER SANTOS BEZERRA: O Conselheiro Hudson 160 

Pacheco Pinheiro disse que estava faltando o parecer do Conselho de Centro e propôs que o 161 

processo voltasse para que essa correção fosse feita, atendendo ao que diz a legislação atual 162 

da Instituição sobre o assunto, e em seguida fosse apreciado pelo Conselho. O Conselheiro 163 

Allyson Leandro Bezerra Silva disse que como o Conselho de Centro não estava em 164 

funcionamento, o processo deveria ser aprovado sem o parecer. A proposta do Conselheiro 165 

Hudson Pacheco Pinheiro foi votada e aprovada por dezesseis votos favoráveis, dois contrários 166 

e duas abstenções. PROCESSO DA SERVIDORA ELISÂNIA LILA TEODÓSIO DA SILVA: O 167 

Conselheiro Adrian José Molina Rugama disse que sentiu falta de informações sobre o 168 

servidor que iria permutar com a servidora Elisânia. Disse que observou que a servidora em 169 

questão tinha competências para atender a demanda do outro órgão, mas não sabia se o 170 

servidor que viria teria, também, tais competências. Propôs que o processo tivesse um parecer 171 

mais detalhado da chefia da servidora Elisânia. O Conselheiro João Liberalino Filho disse que 172 

quando a Instituição não concorda, ainda que obedecendo as normas, o servidor fica 173 

insatisfeito e não obtém a produtividade esperada. O Conselheiro Adrian José Molina 174 

Rugama disse que não era contrário aos processos de redistribuição e que estava alertando o 175 

fato da UFERSA não saber nada sobre o servidor que viria para Instituição, achando 176 

necessário que o processo explicasse mais as características desse servidor. O Conselheiro 177 

Manoel Januário da Silva Júnior solicitou que todos os processos retornassem para que 178 

fossem mais bem embasados e para que viessem em uma posterior reunião em tempo hábil 179 

para serem analisados, tendo em vista que foram incluídos após o fechamento da pauta. O 180 

Conselheiro Paulo Gabriel Gadelha Queiroz disse que, apesar de ter compreendido a fala do 181 

Conselheiro Adrian José Molina Rugama, acreditava que o parecer estava claro, mas que em 182 
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vez do Conselho negar os processos, que estes seguissem os trâmites legais dentro das 183 

pautas de reuniões para que posteriormente pudessem retornar e serem votados de forma 184 

consciente. O Conselheiro Allyson Leandro Bezerra Silva citou algumas características do 185 

servidor que seria permutado e falou que o Conselho deveria deliberar naquele momento sobre 186 

o assunto. Disse, ainda, que entendia que os processos deveriam chegar pelos trâmites legais 187 

e que iria alertar os servidores sobre esse assunto. Após discussões, o Presidente em 188 

exercício do Conselho, José Domingues Fontenele Neto, colocou em votação a proposta de 189 

aprovar o processo da forma que estava. A proposta foi aprovada por nove votos favoráveis, 190 

cinco contrários (favoráveis à correção do processo, com parecer mais detalhado sobre a 191 

permuta) e seis abstenções. O Conselheiro Sueldes de Araújo solicitou que os processos não 192 

fossem mais encaminhados fora da pauta para que não gerassem problemas ao Conselho 193 

quanto ao tempo de análise dos documentos. O Conselheiro Manoel Januário da Silva Júnior 194 

disse que, da forma que ocorreu a votação, foi obrigado a votar contrário ao processo. O 195 

Conselheiro Paulo Alfredo Simonetti Gomes falou que, por não ter tido tempo de ler de forma 196 

detalhada os processos e para não ser injusto com os demais, iria se abster das votações. A 197 

Conselheira Janaina Cortêz de Oliveira declarou o motivo de seu voto contrário, concordando 198 

com as palavras do Conselheiro Manoel Januário da Silva Júnior sobre a votação. PROCESSO 199 

DO SERVIDOR JAIME VIRGÍNIO CÂMARA NETO: O processo não gerou discussão e foi 200 

votado e aprovado por nove votos favoráveis, quatro contrários e sete abstenções. 201 

PROCESSO DO SERVIDOR THIAGO AZEVEDO DE OLIVEIRA: O processo não gerou 202 

discussão e foi votado e aprovado por nove votos favoráveis, quatro contrários e sete 203 

abstenções. SEXTO PONTO. O Presidente em exercício do Conselho, José Domingues 204 

Fontenele Neto, colocou o ponto em discussão. O Conselheiro Manoel Januário da Silva 205 

Júnior aproveitou a discussão do ponto e fez ressalva sobre a titulação de alguns editais de 206 

concurso feitos pela UFERSA. Disse que estava incomodado com a questão da titulação 207 

exigida nesses editais, tendo em vista que no parágrafo segundo, do Artigo oitavo da lei doze 208 

mil setecentos e setenta e dois de dois mil e doze, se lia: “A IFE poderá dispensar, no edital do 209 

concurso, a exigência de título de doutor, substituindo-a pela de título de mestre, de 210 

especialista ou por diploma de graduação, quando se tratar de provimento para área de 211 

conhecimento ou em localidade com grave carência de detentores da titulação acadêmica de 212 

doutor, conforme decisão fundamentada de seu Conselho Superior”; e que essa redação não 213 

estava sendo observada em alguns concursos da UFERSA. Falou que o CONSUNI deveria 214 

tomar uma decisão que determinasse os trâmites para esses casos. Após discussões, sem 215 

propostas, o ponto foi votado e aprovado por dezessete votos favoráveis e três abstenções. 216 

SÉTIMO PONTO. O ponto não gerou discussão e foi votado e aprovado por dezoito votos 217 

favoráveis e duas abstenções. OITAVO PONTO. O ponto não gerou discussão e foi votado e 218 

aprovado por unanimidade. NONO PONTO. O Conselheiro Paulo Gabriel Gadelha Queiroz 219 
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solicitou mais zelo no envio de documentos ao CONSUNI. Sem propostas, o ponto foi votado e 220 

aprovado por unanimidade. O Presidente em exercício do Conselho, José Domingues 221 

Fontenele Neto, apresentou as justificativas de falta, que foram votadas e aprovadas por 222 

unanimidade. DÉCIMO PONTO. Alguns Conselheiros fizeram considerações sobre demandas 223 

Institucionais. O Conselheiro Leonardo Fernandes França fez questionamento quanto ao 224 

Regimento e o Presidente em exercício do Conselho, José Domingues Fontenele Neto, disse 225 

que estava sendo discutido pela comissão para ir ao Conselho em breve. O Conselheiro 226 

Leonardo Fernandes França sugeriu que, ainda que o documento não tivesse sido finalizado 227 

pela comissão, que as etapas já finalizadas pudessem ser objeto de discussão do Conselho e 228 

o Presidente em exercício do Conselho, José Domingues Fontenele Neto, disse que 229 

analisaria a questão com o Gabinete. O Conselheiro Manoel Quirino da Silva Júnior 230 

aproveitou a fala do Conselheiro Manoel Januário da Silva Júnior no sexto ponto de pauta e fez 231 

ressalva dizendo que, de fato, sobre a questão da titulação mínima para concurso, a lei e a 232 

resolução da UFERSA não estavam sendo seguidas. O Conselheiro Allyson Leandro Bezerra 233 

Silva solicitou deliberações sobre os processos de turnos contínuos que se encontravam no 234 

Gabinete, tendo em vista que alguns setores precisavam funcionar, o quanto antes, à noite. 235 

Nada mais havendo a discutir, o Presidente em exercício do Conselho José Domingues 236 

Fontenele Neto agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a 237 

reunião. E eu, Cibelle dos Santos Carlos, Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados, lavrei a 238 

presente Ata, que após lida e aprovada com/sem emendas, na reunião do dia _ de __ de dois 239 

mil e dezessete, segue assinada pelo Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros 240 

presentes a esta reunião e por mim. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  241 

Presidente em exercício: 242 

José Domingues Fontenele Neto __________________________________________________  243 

Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA:  244 

Alex Sandro Coitinho Sant´ana ___________________________________________________  245 

Sueldes de Araújo _____________________________________________________________  246 

Centro Multidisciplinar de Caraúbas - CMC:  247 

Hudson Pacheco Pinheiro _______________________________________________________  248 

Daniel Freitas Freire Martins _____________________________________________________  249 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPDF: 250 

Janaina Cortêz de Oliveira _______________________________________________________  251 

Antonio Diego Silva Farias _______________________________________________________  252 

Centro de Ciências Exatas e Naturais – CCEN:  253 

Paulo Gabriel Gadelha Queiroz ___________________________________________________  254 

Centro de Ciências Agrarias – CCA:  255 

Adrian José Molina Rugama _____________________________________________________  256 
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Centro de Ciências Biológicas e da Sáude – CCBS: 258 

Leonardo Fernandes França _____________________________________________________  259 

Paulo Alfredo Simonetti Gomes ___________________________________________________  260 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas a Humanas – CCSAH:  261 

Moises Ozorio de Souza Neto  ____________________________________________________  262 

José Anízio Rocha de Araújo _____________________________________________________  263 

Centro de Engenharias – CE:  264 

Manoel Quirino da Silva Júnior ___________________________________________________  265 

Manoel Januário da Silva Júnior __________________________________________________  266 

Representantes técnico-administrativos:  267 

Allyson Leandro Bezerra Silva ____________________________________________________  268 

Jalmir Dantas de Araújo _________________________________________________________  269 

Gilcilene Lélia Souza do Nascimento _______________________________________________  270 

Representante discente: 271 

Fernanda Jéssika Carvalho Dantas ________________________________________________  272 

Representante da comunidade:  273 

Taniamá Vieira da Silva Barreto ___________________________________________________  274 

Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados: 275 

Cibelle dos Santos Carlos _______________________________________________________  276 
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Apreciação e deliberação sobre pedido do docente Felipe Araújo Castro, que trata da 

reconsideração da Decisão CONSUNI/UFERSA nº 161/2017, conforme Processo 

23091.004727/2015-84; 
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Apreciação e deliberação sobre o recurso do discente Gabriel Victor da Silva, conforme Processo 

nº 23091.012991/2017-53; 
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Apreciação e deliberação sobre processos de afastamentos de servidores: 

 

 Fabiano da Costa Dantas; 

 Gislene Micarla Borges de Lima; 

 Marcelo Barbosa Bezerra; 

 Michelly Fernandes de Macedo. 
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 5º Ponto 
 

Homologação do resultado do Concurso Público para Professor Efetivo regido pelo Edital Nº 

028/2017, enviado via Memorando Eletrônico nº 104/2017; 

 



20/11/2017 Memorando Eletrônico - SIPAC

https://sipac.ufersa.edu.br/sipac/protocolo/memorando_eletronico/memorando_eletronico.jsf?idMemorandoEletronico=176228 1/1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

 COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO SELETIVO

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 104/2017 - CPPS (11.01.18) 
(Identificador: 201754103) 
 
Nº do Protocolo: 23091.012544/2017-02

Mossoró-RN, 27 de Outubro de 2017.
 

SECRETARIA DE ORGÃOS COLEGIADOS
  

 

Título: Minuta de Edital de Homologação do Resultado do Edital 028/2017- Prof. Efetivo

 
Prezados (as),

  
 Segue Minuta de Edital de Homologação do Resultado do Edital 028/2017- Prof. Efetivo para ser apreciado pelo

CONSUNI.
  

  
 Cordialmente,

 

 
 
 

(Autenticado em 27/10/2017 10:11) 
ANTONIO JORGE SOARES 

 PROFESSOR 3 GRAU 
 Matrícula: 1372100 
 

Copyright 2007 - Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - UFERSA
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EDITAL Nº 0XX/2017 
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROFESSOR EFETIVO - EDITAL 028/2017 
 

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO HOMOLOGA, de acordo 
com a Decisão/CONSUNI XXX/2017, de XX de XXXXXX de 2017, o resultado do 
Concurso Público para Professor Efetivo, realizado nos termos o Edital Nº 028/2017, de 
15 de agosto de 2017, publicado no Diário Oficial da União nº 157, de 16 de agosto de 
2017, conforme abaixo especificado: 

Processo nº 23091.011334/2017-99 

 
Disciplinas/Área: Instalações Prediais. Construção Civil (Caraúbas). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Marcia Yara de Oliveira Silva APROVADA CLASSIFICADA 

 

Disciplinas/Área: Práticas Pedagógicas. Ensino de LIBRAS. Sintaxe, Semântica e 

Pragmática da LIBRAS. Fonética, Fonologia e Morfologia da LIBRAS. Escrita de Sinais. 

Literatura Surda. Tradução e Interpretação da LIBRAS (Caraúbas). 

O resultado final foi o seguinte: 

 NOME DO CANDIDATO SITUAÇÃO  

1º Francisco Ebson Gomes Sousa APROVADA CLASSIFICADA 

2º Francisco de Acací Viana Neto APROVADO  

3º Mariane Linhares da Silva APROVADO  

4º Jessica Girlaine Guimaraes Leal APROVADA  

 

Mossoró (RN), XX de XXXXXXX de 2017. 

 
JOSE DE ARIMATEA DE MATOS 

Reitor 
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Apreciação e deliberação sobre indicação de membros para compor a comissão eleitoral que 

elegerá os representantes técnico-administrativos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – 

CONSEPE. 

 




