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ATA DA  QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 NO 1 

CONSELHO DE CENTRO NO CENTRO 2 

MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS DA 3 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 4 

Aos vinte e quatro dias de maio de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos, o 5 

professor Ricardo Paulo Fonseca Melo, Diretor no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - 6 

CMPF da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA dá início à Quinta Reunião 7 

Ordinária de 2018 no Conselho de Centro no CMPF/UFERSA. Presentes os coordenadores de 8 

curso: Ádller de Oliveira Guimarães, Alex Pinheiro Feitosa, Francisco Carlos Gurgel da 9 

Silva Segundo, Lauro Cesar Bezerra Nogueira, Otávio Paulino Lavor, Wesley de Oliveira 10 
Santos, os representantes docentes: Eduardo Raimundo Dias Nunes - DCSAH, Shirlene Kelly 11 

Santos Carmo - DECEN, Ernano Arrais Júnior - DETEC, o representante discente suplente: 12 

Saulo José de Souza Filgueira. Ausências justificadas: Antonio Carlos Leite Barbosa, Isabella 13 

de Azevedo Batista, Rafaela Duarte de Almeida. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e 14 

deliberação sobre ata da 4ª Reunião Ordinária de 2018 no Conselho de Centro no CMPF; 15 

segundo ponto Apreciação da Pauta da 5ª Reunião Ordinária de 2018 no CONSEPE; terceiro 16 

ponto Comunicações, informes e outras ocorrências. Constatado o quórum o Professor Ricardo 17 

Paulo Fonseca Melo saúda a todos, e passa a ler as justificativas de ausências: a justificativa da 18 

representante discente: Rafaela Duarte de Almeida recebe aprovação unânime, sem abstenções. 19 

A justificativa do coordenador Antonio Carlos Leite Barbosa recebe aprovação com três 20 

abstenções. A justificativa da representante técnico-administrativa Isabella de Azevedo Batista é 21 

aprovada com duas abstenções. Depois, Coloca a ata da 4ª Reunião Ordinária de 2018 em 22 

discussão. Recebe a aprovação dos presentes com duas abstenções. Continuando o professor 23 

Ricardo Paulo Fonseca Melo lê a pauta e coloca em discussão. A pauta é aprovada sem 24 

abstenções. No segundo ponto o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo apresenta o ponto, a 25 

pauta da 5ª Reunião Ordinária de 2018 no CONSEPE é lida. Alguns comentários são feitos. O 26 

professor Otávio Paulino Lavor coloca que possa ser questionado o retorno da resolução de 27 

avaliação para a pauta, sem mais sugestões e comentários, passa-se ao terceiro ponto. Algumas 28 

informações são relatadas, a saber: cadastros de Programa Geral de Componente Curricular - 29 

PGCC via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmcias - SIGAA, questionamento se 30 

o programa é aprovado pelo Colegiado de Curso, PGCC elaborado pelo docente e assinado com 31 

o mesmo valor dos cadastrados no SIGAA, iluminação no Câmpus, Usina fotovoltaica, comissão 32 

de elaboração do PPC. Concluída a pauta, o Presidente, professor Ricardo Paulo Fonseca Melo 33 

agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. E eu, Jonas Firmino Filho, 34 

Secretário Executivo, lavro a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada 35 

pelo Presidente dessa Reunião, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo e os demais 36 

conselheiros no Conselho de Centro no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da UFERSA. 37 

Presidente: Ricardo Paulo Fonseca Melo ___________________________________________  38 

Coordenadores de Curso: Ádller de Oliveira Guimarães _______________________________  39 

Alex Pinheiro Feitosa ___________________________________________________________  40 

Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo ___________________________________________  41 

Lauro Cesar Bezerra Nogueira ____________________________________________________  42 

Otávio Paulino Lavor ___________________________________________________________  43 

Wesley de Oliveira Santos _______________________________________________________  44 

Representantes Docentes: DCSAH - Eduardo Raimundo Dias Nunes _____________________  45 

DECEN - Shirlene Kelly Santos Carmo _____________________________________________  46 

DETEC - Ernano Arrais Júnior ____________________________________________________  47 

Representante discente suplente: Saulo José de Souza Filgueira ________________________  48 
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Secretário Executivo: Jonas Firmino Filho ___________________________________________  49 

Pau dos Ferros-RN, quinta-feira, vinte e quatro de maio de dois mil e dezoito (24.05.2018). 50 
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XXXXXX UFERSA/CMPF Nº 0XX/2018, de XX de XXXXXX de 2018. 

 
Cria critérios de justificativas de ausências às 

reuniões de Conselho de Centro. 
 

Art. 1º Entende-se por justificativas de ausências aquelas informadas à Secretaria da 

Direção após a convocação de todos os representantes no conselho e do representante 

discente. 

 

§ 1º Todas as justificativas de ausência devem ser informadas. 

 

§ 2º As justificativas de ausência deverão ser encaminhadas para o e-mail 

campuspaudosferros@ufersa.edu.br com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas 

para o início da reunião. 

 

§ 3º Justificativas apresentadas fora do prazo descrito no parágrafo anterior serão 

apreciadas na reunião seguinte. 

 

Art. 2º Serão aceitas as seguintes justificativas de ausências: 

 

§ 1º Participação em evento, banca avaliativa de trabalhos acadêmicos e/ou 

concursos públicos, apresentando ata ou certificado. 

 

§ 2º Atividades de seleção para projetos em geral, apresentando a chamada para o 

processo de seleção. 

 

§ 3º Ministrante em aula de graduação, pós-graduação ou outras atividades 

acadêmicas, apresentando o horário de atividades. 

 

§ 4º Participação de atividades de formação previstas no plano de trabalho do 

servidor estudante, apresentando plano de trabalho. 

 

§ 5º Compromisso pré-agendados com Conselhos Superiores, Pró-reitorias, 

Comissões e Comitês, apresentando e-mail de convocação. 

 

§ 6º Parte em ação perante o Juizado Especial, apresentando a citação. 

 

§ 7º Cuidar da própria saúde, na hipótese de comparecimento em consulta médica, 

exames e demais procedimentos, em que não se exija licença para tratamento de saúde 

apresentando declaração de comparecimento com carimbo (contendo o CRM) e assinatura do 

médico. 
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§ 8º Acompanhamento familiar em caso de saúde, apresentando comprovação de 

acompanhamento familiar emitido pelo médico com carimbo (contendo o CRM) e assinatura 

do médico. 

 

§ 9º Acidentes ou qualquer ocorrência policial ou de socorro. 

 

§ 10 Doação de sangue, apresentando declaração de comparecimento. 

 

§ 11 Alistamento ou recadastramento eleitoral, apresentando declaração de 

comparecimento ocorrido em até 02 (dois) dias contemplando o dia de realização da 

respectiva reunião. 

 

§ 12 Casamento ocorrido em até 08 (oito) dias de antecedência do dia de realização 

da respectiva reunião, apresentando certidão de casamento. 

 

§ 13 Licença Paternidade/Maternidade, cujo período de dias contemple o dia da 

respectiva reunião, apresentando certidão de nascimento ou adoção de filho. 

 

§14 Luto pelo falecimento do cônjuge, companheiro (a), pais, madrasta ou padrasto, 

filhos (as), enteados (as), menor sob guarda ou tutela e irmãos, ocorrido em até 08 (oito) dias 

de antecedência do dia de realização da respectiva reunião, apresentando certidão de óbito. 

 

Art. 3º As justificativas não aceitas ou não informadas no prazo previsto no Art. 1º 

serão encaminhadas à PROGEPE conforme Parecer Nº 00315/2017/GAB/PF-

UFERSA/PGF/AGU. 

 

Art. 4º Os casos omissos serão discutidos no Conselho de Centro. 

 

 

Ricardo Paulo Fonseca Melo 

Diretor  

 

 



CONTEXTO 

No exercício 2018 a Direção do Campus recebeu três solicitações de diárias 

acima do valor estabelecido como cota para cada docente. Tais solicitações requerem 

apreciação da Direção que analisará o pedido conforme justificativa informada pelo 

servidor. Vale destacar que na reunião do Conselho de Centro em 11 de abril de 2018 a 

Direção informou aos conselheiros o aumento da cota por docente de R$1.000,00 para 

R$1.200,00 devido a três fatores: 

1) no orçamento de 2017 quando se usou uma cota de R$1.000,00 algumas 

solicitações foram negadas devido excederem o valor estabelecido; 

2) normalmente, os eventos científicos ocorrem durante três a cinco dias, 

resultando para o servidor o direito de receber 4,5 diárias, em valor, isto significa, algo 

entre R$1.100,00 e R$ 1.200,00; 

3) o orçamento de diárias para o exercício de 2017 terminou positivo com 

R$24.921,11. 

Diante disto, o aumento da cota em R$200,00 proporcionaria o atendimento de 

um maior número de solicitações. Este valor foi pensado levando-se em consideração o 

volume de viagens de caráter administrativo e o aumento do número de servidores (13 

docentes somando-se os anos de 2017 e 2018). 

 

SOLICITAÇÕES 

A primeira solicitação que excede o valor de R$1.200,00 partiu do Prof. Dr. 

Otávio Paulino Lavor requerendo diárias e passagens para participar do International 

Congress of Mathematicians (ICM 2018) que será realizado no Rio de Janeiro. A 

solicitação excede a cota estabelecida e, diante disto, o docente enviou justificativa para o 

pedido (anexo). 

A segunda solicitação partiu do Prof. Me. Antônio Diego Silva Farias 

requerendo diárias para participar do V Congresso Brasileiro de Sistemas Fuzzy (V 

CBSF) que será realizado na cidade de Fortaleza. Esta solicitação não excede o valor da 

cota estabelecida, entretanto o servidor teve uma solicitação anterior atendida no 

exercício de 2018 e atender a nova solicitação implicaria ultrapassar a cota. 

A terceira solicitação partiu do Prof. Me. Gabriel Leopoldino Paulo de Medeiros 

requerendo diárias e passagens para participar VII Congresso Internacional Hispano 

Mexicano que será realizado em Bilbao (Espanha). Esta solicitação excedeu bastante a 

cota de diária e não foi atendida. Destaca-se que o docente já havia recebido diárias para 

participar do I Seminário Nacional de História Social dos Sertões realizado no Crato/CE.  

 

POSICIONAMENTO DA DIREÇÃO 

A Direção, no uso de suas prerrogativas, avaliou as justificativas de solicitação 

de ajuda de custo dos docentes citados, sendo favorável à solicitação de diárias do Prof. 

Dr. Otávio Paulino Lavor, e não favorável à solicitação do Prof. Me. Gabriel Leopoldino 

Paulo de Medeiros e do Prof. Me. Antonio Diego Silva Farias.  

Considerando o recurso do prof. Me. Antonio Diego Silva Farias para que este 

Conselho delibere sobre a decisão da Direção que indefere sua solicitação (processo 

23091.006072/2018-85), proponho que este Conselho aprecie e delibere também sobre a 

decisão que indefere a solicitação do Prof. Me. Gabriel Leopoldino Paulo de Medeiros e 

sobre a decisão que defere a solicitação do Prof. Dr. Otávio Paulino Lavor, para que, à luz 

de uma discussão coletiva, democrática e legitimamente representativa, se possa corrigir 



qualquer tipo de injustiça, e qualquer tipo de interpretações e julgamentos equivocados 

em torno dos posicionamentos e deliberações por parte desta Direção.  

 

ENCAMINHAMENTO 

Diante deste contexto, a Direção adianta que qualquer solicitação de ajuda de 

custo de servidor para participação em eventos que exceda a cota máxima anual 

estabelecida será encaminhada para apreciação do Conselho de Centro. Embora seja 

uma prerrogativa da Direção avaliar a possibilidade de concessão ou não concessão, se 

pretende com este encaminhamento tornar o processo de concessão de ajuda de custo 

para participação em eventos mais democrático, furtando a direção de interpretações no 

sentido de privilegiar docente, grupos de pesquisa, projetos de pesquisa e grupos de 

trabalho de forma geral. 

 

RELATÓRIO 

Este relatório objetivou esclarecer aos servidores do Campus os 

encaminhamentos da Direção de forma transparente e apresentar fatos para discussões 

nas assembleias departamentais, que por meio de seus representantes, levarão 

propostas que enriquecerão as discussões no Conselho de Centro para a melhor decisão 

ser tomada. 

 

Ricardo Paulo Fonseca Melo 

Diretor do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros 

    

 

 

  

 
















































































































































