
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE DO 

CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 

DO SEMI-ÁRIDO. 

 

Aos catorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na 1 

Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o Conselho de Ensino, Pesquisa e 2 

Extensão – CONSEPE da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a 3 

presidência do Reitor José Arimatea de Matos. Estiveram presentes os Pró-Reitores: Rodrigo 4 

Sérgio Ferreira de Moura, Luciana Angélica da Silva Nunes e Jean Berg Alves da Silva; 5 

os Diretores de Centro: José Torres Filho, Rodrigo Silva da Costa, Odacir Almeida Neves, 6 

Ady Canário de Souza Estevão, Alan Martins de Oliveira, Joselito Medeiros de Freitas 7 

Cavalcante, Daniel Freitas Freire Martins e Alexsandro Pereira Lima; Os representantes 8 

discentes: Hérick Claudino Mendes, Jéssica Alves da Silva e Natalia Cristina de Medeiros; 9 

Representante técnico-administrativo: Carlos Eugênio da Silva Neto; Pauta: Ponto um: 10 

Apreciação e deliberação sobre o calendário de reuniões ordinárias do CONSEPE para o ano 11 

de dois mil e dezessete; Ponto dois: Apreciação e emissão de parecer sobre processos de 12 

redistribuição; Ponto três: Apreciação e deliberação sobre programas de disciplinas do Centro 13 

de Ciências Biológicas e da Saúde (Memorando Eletrônico número trinta e um/ dezesseis – 14 

CBBS) e do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas – CCSAH (Memorando 15 

Eletrônico número vinte/ dois mil e dezesseis – PROPPG); Ponto quatro: Apreciação e 16 

deliberação sobre recurso do docente Manoel Januário da Silva Júnior, conforme Processo; 17 

Ponto cinco: Apreciação e deliberação sobre criação do curso de Engenharia Elétrica e sobre 18 

o processo de extinção do curso de Engenharia de Energia; Ponto seis: Apreciação e 19 

deliberação sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Elétrica, Campus Mossoró; 20 

Ponto sete: Apreciação e deliberação sobre atualização das datas no Calendário Acadêmico 21 

da graduação dois mil e dezessete ponto um, enviado via Memorando Eletrônico número 22 

sessenta e oito/ dois mil e dezessete - PROGRAD; Ponto oito: Apreciação e deliberação sobre 23 

aprovação do Calendário Acadêmico dois mil e dezessete dos cursos à distância; Ponto nove: 24 

Apreciação e deliberação sobre pedido de trancamento de disciplina do discente, Alef da Silva 25 

Bezerra (Processo); Ponto dez: Apreciação e deliberação sobre recursos dos discentes 26 

Hilgarde Ferreira Pessoa (Processo) e Jamille Maia e Magalhães (Processo), que tratam da 27 

quebra de pré-requisito de disciplinas; Ponto onze: Outras ocorrências. O Presidente, José de 28 

Arimatea de Matos, deu inicio a reunião, às catorze horas e dez minutos, onde observou o 29 

quórum, apresentou os pontos de pauta e colocou em discussão. O Conselheiro Odacir 30 

Almeida Neves solicitou a inclusão do ponto de pauta referente ao Centro de Ciências Exatas 31 

e Naturais – CCEN, que tratava da exclusão de um pré-requisito da disciplina de cálculo dois 32 

do Ensino de Educação à Distância - EAD. O Presidente, José de Arimatea de Matos, 33 
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colocou em votação a proposta, que foi aprovada por doze votos favoráveis e duas 34 

abstenções. O Presidente, José de Arimatea de Matos, colocou a pauta em discussão depois 35 

de aprovada a inclusão do novo ponto. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima propôs que 36 

os pontos cinco e seis passassem a ser os pontos um e dois da pauta. A proposta foi votada e 37 

aprovada por oito votos favoráveis, quatro contrários e duas abstenções. Com a alteração, os 38 

pontos cinco e seis passaram a ser pontos um e dois, respectivamente; e os demais pontos 39 

seguiram a sequencia a partir do terceiro ponto. PRIMEIRO PONTO. O Presidente, José de 40 

Arimatea de Matos, colocou  o ponto em discussão. A Conselheira Jéssica Alves da Silva 41 

frisou a importância da mudança do curso de Engenharia de Energia para Engenharia Elétrica, 42 

informando que os discentes egressos do Curso de Engenharia 43 

de Energia estavam encontrando dificuldades para o mercado de trabalho, que possuíam 44 

sempre ofertas para engenheiros eletricistas. Disse que o curso foi feito baseado na região sul, 45 

onde era voltado para a sustentabilidade e para gerar energias renováveis, mas que o da 46 

UFERSA seria muito mais voltado para área de eletrotécnica. Disse que o estudante concluía o 47 

curso e, com o diploma de engenheiro de energia, tinha que tirar o CREA (Conselho Regional 48 

de Engenharia e Arquitetura) como engenheiro Eletricista, causando um transtorno. 49 

O Conselheiro Alan Martins de Oliveira disse que o Centro de Engenharias estava ciente que 50 

este pleito não seria apenas dos docentes, mas dos discentes também, assim como os 51 

discentes, os docentes também almejavam que fosse feita a aprovação do Curso de 52 

Engenharia Elétrica e a consequente extinção gradativa do Curso de Engenharia de Energia. A 53 

Conselheira Luciana Angélica da Silva Nunes solicitou uma pequena alteração na minuta da 54 

decisão incluindo um pequeno artigo com a seguinte redação: “Artigo Terceiro. É facultado aos 55 

discentes vinculados ao curso de Engenharia de Energia do Campus sede migrar para o curso 56 

de Engenharia Elétrica neste mesmo Campus”; O Conselho concordou com a redação. 57 

A Conselheira Jéssica Alves da Silva falou sobre os discentes ouvintes na reunião. Disse que 58 

eram discentes egressos, que saíram com o titulo de Engenharia de Energia e gostariam de 59 

retornar a Instituição para saírem com o titulo de Engenheiro Eletricista. Reforçou, por fim, 60 

a importância  da mudança tanto para quem esta cursando como para quem já terminara o 61 

curso. O Conselheiro, Rodrigo Silva da Costa,  parabenizou o Centro de Engenharias pela 62 

mudança e aos discentes pelo que esta mudança traria aos mesmos, principalmente no campo 63 

de trabalho fora da Universidade. Disse que os discentes deveriam verificar outros cursos da 64 

Universidade que precisavam de mudanças também. O Conselheiro Joselito Medeiros de 65 

Freitas Cavalcante justificou que não teve quórum e iria abster-se de todas as votações e a 66 

Conselheira Ady Canário de Souza Estevão disse não havia tido quórum na reunião em seu 67 

centro e por isso também iria abster-se, mas parabenizou a todos os envolvidos pelo pleito. O 68 

Presidente, José de Arimatea de Matos, informou que seria feito dois pareceres: um sobre a 69 

extinção do Curso de Engenharia de Energia (aprovado por oito 70 
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votos favoráveis, dois contrários e quatro abstenções) e o outro sobre a criação do Curso de 71 

Engenharia Elétrica no Campus Sede (aprovado por nove votos favoráveis, um contrário, e 72 

quatro abstenções). Disse que os pareceres seriam encaminhados para o Conselho 73 

Universitário (CONSUNI), para apreciação em sua próxima reunião.  SEGUNDO PONTO. O 74 

ponto teve como convidada a servidora Romênia Gurgel Vieira, Coordenadora do Curso de 75 

Engenharia de Energia. O Presidente, José de Arimatea de Matos, questionou a 76 

Coordenadora do curso de não ter a disciplina de Eletricidade no Curso de Engenharia Elétrica. 77 

A Coordenadora, Romênia Gurgel Vieira, respondeu que tinham varias disciplinas de 78 

Eletricidade e que um dos questionamentos para enxugar o curso seria retirar a disciplinas de 79 

Eletricidade Básica. A Conselheira Luciana Angélica da Silva Nunes falou que  todos os 80 

Projetos Pedagógicos de Curso - PPC’s passavam por todos os trâmites e que agora tinha um 81 

relator para examinar a grade curricular de cada curso. Por fim, após discussões sem 82 

propostas, o ponto foi votado e aprovado por dez votos favoráveis e quatro abstenções. 83 

TERCEIRO PONTO. O Presidente, José de Arimatea de Matos, leu o ponto e colocou em 84 

discussão. Não houve Discussão e o ponto foi aprovado por dez votos favoráveis e quatro 85 

abstenções. QUARTO PONTO. O Conselheiro Rodrigo da Silva Costa fez perguntas ao 86 

Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante sobre como a professora fazia o 87 

doutorado e o Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante disse que era paralelo 88 

às aulas e que não teve afastamento. O Conselheiro Rodrigo da Silva Costa falou sobre o 89 

fato da Universidade perder uma professora doutora e ter que fazer um novo concurso, 90 

provavelmente para mestre. O Conselheiro Alan Martins de Oliveira fez questionamentos 91 

sobre os pareceres da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE e disse que o Centro de 92 

Engenharias destacava que os despachos da PROGEPE não eram objetivos, pois seria 93 

necessário afirmar se seria favorável ou contrário aquela remoção. Solicitou que a PROGEPE 94 

esclarecesse o despacho colocando-se favorável, ou não, e os motivos para a decisão. Por fim 95 

e encerrada as discussões, o Presidente, José de Arimatea de Matos, colocou em votação o 96 

processo da docente Isabelle Yruska de Lucena, que foi aprovado por sete votos favoráveis e 97 

sete abstenções e o processo do docente Alexsandro Pereira Lima que foi aprovado por dez 98 

votos favoráveis e quatro abstenções. QUINTO PONTO. O Presidente, José de Arimatea de 99 

Matos, leu o ponto e colocou em discussão. Não houve discussão e o ponto foi votado e 100 

aprovado por seis votos favoráveis, três contrários e cinco abstenções. SEXTO PONTO. O 101 

Presidente, José de Arimatea de Matos, colocou o ponto em discussão e a Conselheira, 102 

Luciana Angélica da Silva Nunes, esclareceu que o número de bolsa de monitoria seria bem 103 

menor que o numero de professores da Instituição. Disse que assim nem todos iriam ter o 104 

pedido deferido. Disse que a resolução era antiga e tinha que ser melhorada para ser feito um 105 

cálculo correto. O Presidente, José de Arimatea de Matos, disse que realmente a disciplina 106 

tinha que ser quantificada por horas, bem como especificada. Em seguida o Conselheiro Alan 107 
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Martins de Oliveira disse que esse ponto foi debatido no Centro de Engenharias e que havia 108 

uma falha da resolução, mas o centro ficou feliz pela comissão formada para rever a resolução. 109 

O Conselheiro Odacir Almeida Neves disse que o CCEN solicitava a exclusão da coluna 110 

teórico-prática e que fosse explicado o que é teórico e o que é prática. A Conselheira Ady 111 

Canário de Souza Estevão disse que em relação a teórico-prática, seria necessário analisar, 112 

pois havia uma questão pedagógica de por que ter um teórico-prática para não se ter prejuízo 113 

na educação no campo. Por fim, sem propostas, o Presidente, José de Arimatea de Matos, 114 

colocou em votação a solicitação do docente, que não foi aprovado e obteve quatro votos 115 

favoráveis, cinco contrários e cinco abstenções. SÉTIMO PONTO. O Presidente, José de 116 

Arimatea de Matos, leu o ponto e colocou em discussão. A Conselheira, Luciana Angélica da 117 

Silva Nunes, relatou que havia algumas mudanças relevantes do calendário. O Conselheiro 118 

Alexsandro Pereira Lima sugeriu inclusão da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 119 

como dia “não letivo” e solicitou a retirada dos exames finais como dia letivo. A Conselheira 120 

Luciana Angélica da Silva Nunes explicou ser lei ter os exames finais junto com a carga 121 

horária. O Conselheiro Rodrigo da Silva Costa sugeriu que os professores voltassem uma 122 

semana antes de começar as aulas. A Conselheira Luciana Angélica da Silva Nunes explicou 123 

que tal fato não poderia acontecer. Por fim, após as discussões sem propostas, o Presidente, 124 

José de Arimatea de Matos, colocou em votação o calendário, que foi aprovado por nove 125 

votos favoráveis, um contrário e quatro abstenções. OITAVO PONTO. O Presidente, José de 126 

Arimatea de Matos, colocou em discussão o ponto e chamou a convidada Valdenize Lopes do 127 

Nascimento para prestar esclarecimentos. A convidada Valdenize Lopes do Nascimento 128 

relatou que essa era a primeira reunião desde novembro de dois mil e dezesseis e solicitou que 129 

os efeitos daquela decisão retroagissem a nove de fevereiro de dois mil e dezessete para que 130 

o curso não fosse prejudicado, nem os discentes. O Presidente, José de Arimatea de Matos, 131 

colocou o ponto com a proposta da convidada Valdenize Lopes do Nascimento em votação, 132 

que foi aprovado por dez votos favoráveis e quatro abstenções. NONO PONTO. O Presidente, 133 

José de Arimatea de Matos colocou o ponto em discussão. O Conselheiro Daniel Freitas 134 

Freire Martins esclareceu a todos o fato do suicídio da irmã do discente e que por isso ocorreu 135 

o pedido de trancamento de matrícula. Após a discussão, o Presidente, José de Arimatea de 136 

Matos, colocou em votação o ponto que foi aprovador por sete votos favoráveis, três contrários 137 

e quatro abstenções. DÉCIMO PONTO. O Presidente, José de Arimatea de Matos, leu o 138 

ponto e colocou em discussão. A Conselheira Luciana Angélica da Silva Nunes relatou que 139 

enquanto a PROGRAD não tinha competência acadêmica de dizer se o componente poderia 140 

ser feito sem o pré-requisito, ou não, fora solicitado o parecer do Conselho do Curso e depois 141 

de observada a negativa do parecer do Conselho do Curso, a PROGRAD negou os processos. 142 

O Conselheiro Rodrigo da Silva Costa frisou que não foi negado aquele assunto na 143 

Assembleia do Centro, mas foi o Colegiado do Curso que negou o pedido dos dois discentes. 144 
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O Conselheiro Rodrigo Sérgio Ferreira de Moura viu o requerimento do discente e disse que 145 

deveria se optar pela retenção do discente à UFERSA, com a permanência do discente na 146 

Universidade. A Conselheira Jéssica Alves da Silva relatou que era complicado para o 147 

Conselho, mas disse que a UFERSA teria que levar em consideração que caso fosse aprovada 148 

a quebra de pré-requisito, seriam menos gastos para a Universidade. O Conselheiro Jean 149 

Berg Alves da Silva disse que seria preocupante nessas duas disciplinas a quebra de pré-150 

requisito. Após as discussões, o Presidente, José de Arimatea de Matos, colocou em votação 151 

o ponto, que não foi aprovado e obteve três votos favoráveis, quatro contrários e sete 152 

abstenções. DÉCIMO PRIMEIRO PONTO. O Presidente, José de Arimatea de Matos, leu o 153 

ponto e colocou em discussão. A Conselheira Luciana Angélica da Silva Nunes relatou a 154 

importância de se anteceder as falhas que existiam nos cursos e a importância da mobilidade 155 

entre os cursos, frisando que como ainda não havia começado as matrículas, isso poderia ser 156 

feito facilmente.  O Presidente, José de Arimatea de Matos, colocou em votação o ponto, que 157 

foi aprovado por dez votos favoráveis e quatro abstenções. DÉCIMO SEGUNDO PONTO. O 158 

Presidente, José de Arimatea de Matos, leu o ponto e colocou em discussão. O Conselheiro 159 

Rodrigo da Silva Costa falou que aquela era a última reunião como Diretor pro-tempore e que 160 

desejava boa sorte ao Conselho com seus novos representantes. O Conselheiro Jean Berg 161 

Alves da Silva informou que estavam no período de defesas de Mestrado e Doutorado e 162 

poucas pessoas estavam participando das defesas. Pediu divulgação das mesmas. O 163 

Conselheiro Alan Martins de Oliveira relatou que o CE pediu que ele falasse sobre a façta de 164 

segurança na Universidade e agradeceu o tempo que esteve como Conselheiro. A Conselheira 165 

Ady Canário de Souza Estevão agradeceu sua estadia no conselho, onde representou sua 166 

unidade, bem como o aprendizado obtido por todos. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima 167 

agradeceu todo o aprendizado e por todos os anos que esteve na UFERSA e relatou o quanto 168 

gostava da Instituição. Agradeceu a todos pelo tempo nos conselhos e disse que foi um grande 169 

aprendizado. O Conselheiro Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante agradeceu o tempo 170 

que passou neste Conselho. A Conselheira Natália Cristina de Medeiros se despediu e 171 

agradeceu ao conselho. A Conselheira Jéssica Alves da Silva também se despediu e 172 

agradeceu a todos; e também falou sobre a segurança da UFERSA, onde os estudantes 173 

também estavam preocupados.  O Presidente, José de Arimatea de Matos, disse que entrou 174 

em contato com a secretaria de segurança pública e que não teve bons resultados. Relatou 175 

que na Universidade não havia segurança armada e que era uma situação delicada, mas que 176 

naquele momento o comando da policia militar estava fazendo rondas por dentro da 177 

Universidade. Desejou sucesso ao professor Alexsandro Pereira Lima, bem como aos 178 

discentes concluintes que faziam parte do Conselho. Sobre a infraestrutura, disse que sempre 179 

que chovia tinha problemas e que já estava refazendo os muros do prédio da fitossanidade. 180 

Nada mais havendo a discutir, o Presidente do Conselho, José de Arimatea de Matos, 181 
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agradeceu a presença de todos os Conselheiros e deu por encerrada a reunião. E eu, Tarciara 182 

Magley da Fonseca Pereira, Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, 183 

que após lida e aprovada sem emendas, na reunião do dia primeiro de fevereiro de dois mil e 184 

dezoito, segue assinada pelo Presidente do CONSEPE, pelos demais Conselheiros presentes 185 

a esta reunião e por mim.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 186 

Presidente:  187 

José de Arimatea de Matos _______________________________________________________________________________  188 

Pró-Reitores: 189 

PROEC: Rodrigo Sérgio Ferreira de Moura  __________________________________________________________________  190 

PROGRAD: Luciana Angélica da Silva Nunes _________________________________________________________________  191 

PROPPG: Jean Berg Alves da Silva_________________________________________________________________________  192 

Diretores de Centro: 193 

CCA: José Torres Filho  __________________________________________________________________________________  194 

CCBS: Rodrigo Silva da Costa _____________________________________________________________________________  195 

CCEN: Odacir Almeida Neves _____________________________________________________________________________  196 

CCSAH: Ady Canário de Souza Estevão _____________________________________________________________________  197 

CE: Alan Martins de Oliveira ___________________________________________________________________________ ___ 198 

CMA: Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante ____________________________________________________________ ___ 199 

CMC: Daniel Freitas Freire Martins  _____________________________________________________________________ ___ 200 

CMPF: Alexsandro Pereira Lima  _______________________________________________________________________ ___ 201 

Representantes Discentes: 202 

Hérick Claudino Mendes  _____________________________________________________________________________  203 

Jéssica Alves da Silva  _______________________________________________________________________________  204 

Natália Cristina de Medeiros  __________________________________________________________________________  205 

Representante Técnico-administrativo: 206 

Carlos Eugênio da Silva Neto __________________________________________________________________________  207 

Secretária ad hoc dos Órgãos Colegiados: 208 

Tarciara Magley da Fonseca Pereira__________________________________________________________________ 209 


