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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 1 

2018 NO CONSELHO DE CENTRO NO CENTRO 2 

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

Aos quatro dias de julho de dois mil e dezoito, às dezesseis horas e trinta minutos, o professor 5 

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

Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA dá início à Terceira Reunião 7 

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

de curso: Ádller de Oliveira Guimarães, Alex Pinheiro Feitosa, Antonio Carlos Leite 9 

Barbosa, Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo, Otávio Paulino Lavor, Wesley de 10 
Oliveira Santos, os representantes docentes: Paulo Gustavo da Silva - DCSAH, Ernano 11 

Arrais Júnior - DETEC, a representante técnico-administrativa: Isabella de Azevedo Batista, 12 

a representante discente: Rafaela Duarte de Almeida. Ausência justificada: Shirlene Kelly 13 

Santos Carmo. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre edital Nº 004/2018 14 

para bolsa prodoutoral do Câmpus. Constatado o quórum o Professor Ricardo Paulo Fonseca 15 

Melo saúda a todos, e o professor Paulo Gustavo da Silva apresenta a justificativa de ausência 16 

da professora Shirlene Kelly Santos Carmo a qual é aprovada com uma abstenção. Não houve 17 

apreciação da ata, o Presidente informou que serão colocadas na próxima reunião ordinária. 18 

Continuando o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo lê a pauta e coloca em discussão. O 19 

professor Otávio Paulino Lavor faz alguns questionamentos: tempo muito curto e dessa forma 20 

não houve discussão nos departamentos, e, se é uma vaga nova de bolsa. O professor Ricardo 21 

Paulo Fonseca Melo informa que o curto espaço de tempo deve-se ao prazo estabelecido pela 22 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e informado através do memorando eletrônico nº 23 

176/2018 – PROPPG de 26 de junho de 2018. A indicação e o preenchimento do Termo de 24 

Compromisso devem ser até o dia 11 de julho de 2018. Diz ainda que se refere a uma vaga nova. 25 

O professor Otávio Paulino Lavor fala que é um assunto importante e polêmico e por isso 26 

deveria ser discutido nos departamentos. O professor Ricardo Paulo Fonseca Melo questiona se 27 

o professor Otávio Paulino Lavor tem proposta. O professor Otávio Paulino Lavor propõe a 28 

retirada do ponto. O professor Ricardo Paulo Fonseca Melo fala que olhou o último edital e não 29 

ficou nada decidido sobre a bolsa ou questões específicas, nesse caso, sendo necessário o 30 

lançamento deste edital. O professor Alex Pinheiro Feitosa comenta a respeito das colocações 31 

encaminhadas por correspondência eletrônica pelo professor André Luiz Sena da Rocha. O 32 

professor Ricardo Paulo Fonseca Melo comenta que o professor André Luiz Sena da Rocha 33 

conversou com ele e falou sobre o assunto. O professor Paulo Gustavo da Silva faz comentário 34 

sobre pontos a considerar como: distância entre o local de lotação e o local da instituição onde o 35 

programa de pós-graduação se realiza, bem como a categoria da instituição se é pública ou 36 

privada. Surge um questionamento se é possível ter mais prazo. O professor Ricardo Paulo 37 

Fonseca Melo solicita um tempo para que seja mantido contato com o Pró-Reitor de Pesquisa e 38 

Pós-Graduação com o objetivo de saber se o prazo pode ser estendido. A resposta é positiva, 39 

porém, o professor que for receber a bolsa poderá perder de recebê-la em um mês. O professor 40 

Ricardo Paulo Fonseca Melo explica a importância de se discutir o edital na reunião e o 41 

professor Paulo Gustavo da Silva diz que o Conselho tem autonomia para propor mudanças no 42 

edital. Nesse caso, o professor Otávio Paulino Lavor retira a sua proposta. A pauta é aprovada 43 

com uma abstenção. No único ponto o professor Paulo Gustavo da Silva indica propostas de 44 

alteração e essas são votadas uma a uma: colocação da frase assinatura do candidato na ficha de 45 

inscrição, aprovada por unanimidade. A expressão: apenas pelo candidato no último ponto do 46 

Item 3.1, aprovada por unanimidade. O professor Otávio Paulino Lavor propõe a colocação da 47 

expressão: com dados pessoais do candidato no primeiro ponto do Item 3.1, aprovada com uma 48 
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abstenção. E ainda da indicação de uma bolsa e com prazo máximo de vigência a ser definido 49 

pela CAPES no enunciado inicial do Edital, o que é aprovado por unanimidade. São propostas 50 

alterações na Tabela de avaliação para classificação. Inclusão da expressão: remanescente para a 51 

conclusão do doutorado (em semestres) e subdivisão de pontos por semestre no Item 1.2, 52 

aprovada com sete votos a favor, um contrário e duas abstenções. O professor Ernano Arrais 53 

Júnior propõe a alteração do tempo para 5 (cinco) anos na Dimensão 3, na Dimensão 4 e na 54 

Dimensão 5, sendo aprovada com duas abstenções para cada votação. O professor Paulo 55 

Gustavo da Silva propõe o acréscimo da Dimensão 6. Categoria da instituição onde se realiza a 56 

pós-graduação, e dos Itens 6.1 Pública 5,0 (cinco pontos), 6.2 Privada 8,0 (oito pontos), 57 

aprovado com quatro votos favoráveis e cinco abstenções. Acréscimo da Dimensão 7. Distância 58 

do Centro de lotação à instituição origem do Programa ao qual o candidato está vinculado, e uso 59 

de raios de distância para pontuar, aprovado com dois votos favoráveis e sete abstenções. E 60 

acréscimo dos Itens: 7.1 Raio até 500 km 1,0 (um ponto), 7.2 Raio entre 500 km e 1000 km 3,0 61 

(três pontos), 7.3 Raio acima de 1000 km 5,0 (cinco pontos), aprovado com quatro votos 62 

favoráveis e quatro abstenções. Ainda a definição dos anexos e alteração no texto quando referir-63 

se a eles. E, no final, o Edital como um todo é aprovado com uma abstenção. Concluída a pauta, 64 

o Presidente, professor Ricardo Paulo Fonseca Melo agradece a presença de todos e declara 65 

encerrada a reunião. E eu, Jonas Firmino Filho, Secretário Executivo, lavro a presente ata, que 66 

dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo Presidente dessa Reunião, o professor 67 

Ricardo Paulo Fonseca Melo e os demais conselheiros no Conselho de Centro no Centro 68 

Multidisciplinar de Pau dos Ferros da UFERSA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 69 
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