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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 NO
CONSELHO
DE
CENTRO
NO
CENTRO
MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.
No primeiro dia de fevereiro de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, o professor
Ricardo Paulo Fonseca Melo, Diretor no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF, da
UFERSA dá início à Primeira Reunião Ordinária de 2018 no Conselho de Centro no CMPF.
Presentes os coordenadores de curso: Ádller de Oliveira Guimarães, Alex Pinheiro Feitosa,
Marco Diego Aurélio Mesquita, Otávio Paulino Lavor, Trícia Caroline da Silva Santana
Ramalho, Wesley de Oliveira Santos. Os representantes docentes: Eduardo Raimundo Dias
Nunes - DCSAH, Shirlene Kelly Santos Carmo - DECEN, Ernano Arrais Júnior - DETEC.
Representante técnico-administrativa: Maria Jucione da Silva Nasser. Ausência justificada:
Antônio Carlos Leite Barbosa. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação das Atas
da: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Reuniões Extraordinárias do Conselho de Centro do CMPF 2017; segundo
ponto Apreciação e deliberação sobre o processo de renovação de afastamento dos servidores
docentes: Adla Kellen Dionisio Sousa de Oliveira e André Luiz Sena da Rocha; terceiro ponto
Apreciação sobre a minuta de resolução de Regulamenta a Avaliação de Aprendizagem nos
cursos de graduação na modalidade presencial; quarto ponto Discussão sobre disponibilização do
nome do professor ministrante de componente curricular no SIGAA em período de matrícula
discente; quinto ponto Apreciação da Pauta da 1ª Reunião Extraordinária do CONSEPE de 2018.
Constatado o quórum legal o Professor Ricardo Paulo Fonseca Melo saúda a todos, lê a
justificativa de ausência e a coloca em votação, sendo aprovada. Em seguida coloca em discussão
as atas separadamente, sendo todas aprovadas por unanimidade condicionadas às seguintes
emendas: Na ata da 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Centro do CMPF 2017, supressão
do texto das linhas quarenta e três a quarenta e cinco, com ressalvas na linha trinta e seis, sessenta
e um, e, sessenta e três. Na ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Centro do CMPF
2017, supressão das linhas trinta e nove a quarenta e um. Na ata da 4ª Reunião Extraordinária do
Conselho de Centro do CMPF 2017, inclusão de ressalvas nas linhas vinte e seis a trinta e um.
Em sequência, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo lê a pauta e a coloca em discussão. O
quinto ponto foi alterado para “1ª Reunião Ordinária do CONSEPE de 2018”, tendo em vista a
errata enviada pela Secretaria dos Órgãos Colegiados. Foi acrescentado o sexto ponto outras
ocorrências, aprovado com nove votos favoráveis, sendo registrada uma abstenção. O
professor Eduardo Raimundo Dias solicitou a retirada do segundo ponto justificando que os
documentos referentes ao ponto não foram enviados com tempo hábil para análise. Colocada
em votação a proposta recebeu um voto favorável e oito contrários. A professora Shirlene Kelly
Santos Carmo solicitou a inclusão do processo de renovação de afastamento da professora
Verônica Maria Lima Silva ao segundo ponto. Colocada em votação a proposta recebeu
oito votos favoráveis e um contrário. O professor Ernano Arrais Júnior propôs alteração na
ordem dos pontos sendo que o quinto ponto passasse a ser discutido como segundo ponto e os
demais seguissem na sequência. Colocada em votação a proposta foi aprovada por unanimidade.
Colocada a pauta em votação foi aprovada por unanimidade. Abrindo as discussões do segundo
ponto, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo apresenta a pauta da 1ª Reunião Ordinária do
CONSEPE de 2018, coloca em discussão os pontos separadamente. A professora Shirlene Kelly
Santos Carmo sugeriu alteração dos horários das reuniões do CONSEPE para ocorrerem no turno
matutino, tendo em vista o deslocamento dos representantes fora da sede. Colocada em votação a
proposta foi aprovada com oito votos favoráveis e uma abstenção. O professor Ernano Arrais
Júnior trouxe a proposta do Departamento de Engenharias e Tecnologia - DETEC para alterar a
data da 1ª Reunião Ordinária do CONSEPE para dia vinte e um de fevereiro. Colocada em votação
a proposta foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o terceiro ponto o professor Ricardo
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Paulo Fonseca Melo coloca em discussão os três processos de renovação de afastamento. O
professor Eduardo Raimundo Dias Nunes menciona que o documento referente ao IV item do
check-list no requerimento para afastamento, segundo Resolução CONSUNI/UFERSA Nº
009/2013, não consta dentro da documentação encaminhada para a renovação, nos processos em
análise. O professor Ricardo Paulo Fonseca Melo esclareceu que o despacho emitido pela
Direção do Centro após a aprovação dos processos de renovação de afastamento também formaliza
a substituição do interessado no afastamento e atende ao IV item do check-list. Citou que o restante
da documentação, incluindo o contrato do professor substituto, já se encontra no processo inicial
de afastamento. A palavra é cedida ao professor Rodrigo Sorares Semente o qual corrobora com
a fala supracitada informando que na renovação de afastamento o processo inicial é mantido
necessitando, em caso de renovação do afastamento, apenas a inclusão dos demais documentos
que ainda não constem no processo inicial. Justificou que os processos em análise se enquadram
na situação e os demais documentos necessários seriam incluídos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação – PROPPG. O professor Eduardo Raimundo Dias Nunes ressaltou a
necessidade da inclusão do documento tendo em vista constar no check-list do requerimento para
a renovação do afastamento. A servidora técnico-administrativa Maria Jucione da Silva
Nasser falou que quando não há alteração de professor substituto quando da renovação de
afastamento do professor efetivo, a renovação do contrato de professor substituto ocorre
automaticamente, após a aprovação da renovação do afastamento. Nesses casos não há
inclusão de nova documentação, apenas a menção da página onde se encontra contrato de
professor substituto, a fim da não repetição de documentos dentro do processo. O professor
Eduardo Raimundo Dias Nunes comentou da importância de seguir os procedimentos
indicados na Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 009/2013, a fim de não ocasionar futuros
transtornos. O professor Ricardo Paulo Fonseca Melo coloca em votação os processos sendo
aprovados com oito votos favoráveis, um contrário e duas abstenções. O professor Eduardo
Raimundo Dias Nunes ratificou que os processos foram aprovados com ausência de
documentos. O professor Wesley de Oliveira Santos pediu para ser feita uma consulta ao setor
responsável pelos processos de renovação de afastamento para esclarecer a necessidade de
inclusão de todos os documentos listados no check-list. Seguindo para quarto ponto o professor
Ricardo Paulo Fonseca Melo coloca em apreciação a minuta de resolução que Regulamenta
a Avaliação d e Aprendizagem nos cursos de graduação na modalidade presencial. Faz a leitura
de cada artigo separadamente. Foram sugeridas ressalvas nos artigos: oitavo, décimo primeiro,
décimo sexto, décimo sétimo, décimo novo e vigésimo terceiro. O professor Ricardo Paulo
Fonseca Melo informou que encaminhará para a relatora da minuta e demais representantes do
CONSEPE todas as propostas sugeridas. No quinto ponto o professor Eduardo Raimundo
Dias Nunes informou que o Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas - DCSAH
aprovou a disponibilização do nome do professor ministrante de componente curricular no
SIGAA em período de matrícula discente. A professora Shirlene Kelly Santos Carmo
informou que o Departamento de Ciências Exatas e Naturais - DECEN, posicionou-se
contrário à inclusão. O professor Ernano Arrais Júnior informou que o Departamento de
Engenharias e Tecnologia - DETEC se posicionou contrário à inclusão. A servidora técnicoadministrativa Maria Jucione da Silva Nasser explanou sobre os procedimentos realizados pela
Secretaria Acadêmica para o cadastro dos componentes curriculares e operacionalização do
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA, explicou que o acréscimo do
nome do docente em um momento posterior é um retrabalho para o corpo técnico e traz outras
implicações aos discentes. Citou a necessidade publicizar os atos administrativos e o cumprimento
da Lei da Informação. O professor Ricardo Paulo Fonseca Melo colocou o ponto em votação
sendo registrados três votos favoráveis à inclusão do nome dos docentes, cinco contrários à
inclusão e uma abstenção. Seguindo para o sexto ponto o professor Ernano Arrais Júnior relatou
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sobre a votação do processo de afastamento da professora Trícia Caroline da Silva Santana
Ramalho na reunião do CONSUNI. A professora Trícia Caroline da Silva Santana Ramalho
falou de algumas falhas que ocorreram no decorrer dos encaminhamentos que proporcionaram as
discussões no CONSUNI. O professor Eduardo Raimundo Dias Nunes fala sobre o cuidado
necessário na tomada de decisões do Conselho de Centro e consulta às resoluções em vigência. O
professor José Flávio Timóteo Júnior elucidou que, por não haver resolução para legislar sobre
processos de afastamento para pós-doutorado, o conselho decidiu por aplicar a resolução que
mais se equiparasse ao assunto. Concluída a pauta, nada mais havendo a discutir, o Presidente,
professor Ricardo Paulo Fonseca Melo agradece a presença de todos e declara encerrada a
reunião. E eu, Rhuana Deniziane Hortência de Lima e Silva, Secretária Executiva, lavro a
presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo Presidente dessa
Reunião, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo e os demais conselheiros do Conselho de
Centro no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da UFERSA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente: Ricardo Paulo Fonseca Melo____________________________________________
Coordenadores de Curso: Ádller de Oliveira Guimarães _______________________________
Alex Pinheiro Feitosa ___________________________________________________________
Marco Diego Aurélio Mesquita____________________________________________________
Otávio Paulino Lavor ___________________________________________________________
Trícia Caroline da Silva Santana Ramalho ___________________________________________
Wesley de Oliveira Santos _______________________________________________________
Representantes Docentes: DCSAH - Eduardo Raimundo Dias Nunes _____________________
DECEN - Shirlene Kelly Santos Carmo _____________________________________________
DETEC - Ernano Arrais Júnior ____________________________________________________
Representante técnico-administrativa: Maria Jucione da Silva Nasser ___________________
Secretária Executiva: Rhuana Deniziane Hortência de Lima e Silva ______________________
Pau dos Ferros-RN, quinta-feira, primeiro de fevereiro de dois mil e dezoito (01.02.2018).
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