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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 NO
CONSELHO
DE
CENTRO
NO
CENTRO
MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.
Aos dezesseis dias de julho de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos, o professor
Ricardo Paulo Fonseca Melo, Diretor no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros - CMPF da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA dá início à Sétima Reunião Ordinária de
2018 no Conselho de Centro no CMPF/UFERSA. Presentes os coordenadores de curso: Ádller
de Oliveira Guimarães, Alex Pinheiro Feitosa, Antonio Carlos Leite Barbosa, Francisco
Carlos Gurgel da Silva Segundo, Sharon Dantas da Cunha, Wesley de Oliveira Santos, os
representantes docentes: Paulo Gustavo da Silva - DCSAH, Shirlene Kelly Santos Carmo DECEN, Ernano Arrais Júnior - DETEC, a representante discente: Rafaela Duarte de
Almeida. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 6ª Reunião Ordinária
de 2018, da 3ª Reunião Extraordinária de 2018, da 4ª Reunião Extraordinária de 2018
no Conselho de Centro no CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre primeira ata
da comissão designada pela Portaria UFERSA/CpPF Nº 017/2018; terceiro ponto Apreciação e
deliberação sobre relatório final da comissão designada pela Portaria UFERSA/CpPF Nº
018/2018; quarto ponto Apreciação e deliberação sobre relatório final da comissão designada
pela Portaria UFERSA/CpPF Nº 019/2018; quinto ponto Apreciação da Pauta da 7ª Reunião
Ordinária de 2018 no CONSEPE; sexto ponto Comunicações, informes e outras ocorrências.
Constatado o quórum o Professor Ricardo Paulo Fonseca Melo saúda a todos, e passa a ler as
justificativas de ausências: O professor Paulo Gustavo da Silva solicita justificativa para a 4ª
Reunião Extraordinária de 2018 no Conselho de Centro no CMPF. Essa é aprovada com oito
votos favoráveis, um contrário e uma abstenção. Depois é colocada em discussão a ata da 6ª
Reunião Ordinária de 2018 no Conselho de Centro no CMPF. Recebe aprovação com oito votos
favoráveis e duas abstenções e as seguintes ressalvas: linha 62: pelo, com seis votos a favor e
quatro abstenções. Linha 94: cinco FCC, com sete votos a favor e três abstenções. Linha 97:
questionando se o MEC repassou as FG para os coordenadores dos cursos repactuados no
Câmpus Pau dos Ferros, com quatro votos a favor e seis abstenções. Linha 150: assuntos
referentes à matéria que trata o ponto, com oitos votos a favor e duas abstenções. Linha 188:
pelo deferimento do pedido de retratação e acréscimo dos vocábulos e Sanitária onde aparece o
nome do curso Engenharia Ambiental, com nove votos a favor e um contrário. Depois o
professor Ricardo Paulo Fonseca Melo informa a respeito da renúncia da representante técnicoadministrativa suplente Isabella de Azevedo Batista e o trabalho dos técnicos administrativos
para elegerem a suplente da representação da categoria no Conselho de Centro no CMPF.
Continuando, a ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2018 no Conselho de Centro no CMPF é
colocada em discussão. Recebe aprovação com oito votos favoráveis e dois contrários e a
ressalva: linha 60: de distância, com dois votos favoráveis e oito abstenções. Na sequência, é
colocada em discussão a ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2018 no Conselho de Centro no
CMPF. Recebe aprovação com seis votos favoráveis, quatro abstenções e sem ressalvas. Após
isso, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo realiza a leitura da pauta e coloca em análise,
sugerindo a alteração da ordem na qual o quarto ponto seja o segundo ponto e os demais fiquem
na ordem subsequente. Colocada em votação recebe aprovação por unanimidade e sem
abstenções. No segundo ponto, a participação do professor José Flávio Timóteo Júnior é
aprovada com dez votos favoráveis e sem abstenções. O referido professor fala que de acordo
com a portaria seria necessário fazer um relatório. Porém, não foi elaborado ainda, pois a
comissão preparou o edital e após a finalização do edital será feito o relatório. Passou então a
apresentar os pontos do edital, e consequente à apresentação os conselheiros faziam proposições
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para aprovação pela plenária. No final foi proposto e aprovado com dez votos que a planilha de
pontuação voltasse para a comissão que terá um prazo de quinze dias para serem consideradas as
sugestões apresentadas pelos conselheiros. No terceiro ponto o professor Ricardo Paulo
Fonseca Melo apresenta algumas observações e o texto da ata é lido e aprovado em partes a
saber: a) Divisão do recurso destinado para visitas técnicas entre os departamentos do Campus
de acordo com a seguinte proporção: I. 40% (quarenta por cento) Departamento de Engenharias
e Tecnologia – DETEC; II. 30% (trinta por cento) Departamento de Ciências Exatas e Naturais –
DECEN; III. 30% (trinta por cento) Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas –
DCSAH. O recurso não utilizado em um mês será dividido entre os departamentos mantendo a
mesma proporção para o próximo mês. Essa parte foi aprovada com nove votos favoráveis e uma
abstenção; b) As viagens de visita técnica com quilometragem total superior a 1.200 km (um mil
e duzentos quilômetros) serão analisadas, apreciadas e deliberadas pela assembleia
departamental de origem do solicitante. Aprovada com nove votos favoráveis e uma abstenção;
c) Limite máximo de uma viagem de visita técnica por turma. Essa parte foi aprovada com nove
votos favoráveis e uma abstenção; d) As solicitações feitas para visitas técnicas na mesma data
serão aprovadas caso haja disponibilidade de recursos e de veículos. Essa parte foi aprovada com
dez votos favoráveis. No quarto ponto o professor Antonio Carlos Leite Barbosa faz a
apresentação. O relatório é aprovado com dez votos favoráveis e sem abstenções. No quinto
ponto algumas dúvidas e sugestões são colocadas para a pauta da 7ª Reunião Ordinária de 2018
no CONSEPE, sobre os processos dos discentes. No sexto ponto o professor Francisco Carlos
Gurgel da Silva Segundo questiona sobre o serviço no piso do Bloco dos professores. O
professor Alex Pinheiro Feitosa questiona sobre a cantina no Campus. A professora Shirlene
Kelly Santos Carmo fala a respeito do vidro na porta da sala 6 do bloco A de salas de aula. O
professor Ernano Arrais Júnior comenta a respeito da manutenção elétrica, bem como da
qualidade da água mineral adquirida pelo Campus. O professor Wesley de Oliveira Santos fala
sobre os Planos Individuais Docentes. A discente Rafaela Duarte de Almeida comenta sobre
algumas salas do bloco B sem brises. O professor Antonio Carlos Leite Barbosa faz colocações
sobre a aprovação ou reprovação de justificativas de ausências. O professor Ricardo Paulo
Fonseca Melo faz uma apresentação a respeito de importantes questões relacionadas a
quantidade de vagas, número de alunos, evasão e leva uma reflexão para que sejam apresentadas
sugestões com o objetivo de melhorar esses pontos no Campus. Concluída a pauta, e sem mais
assuntos, o Presidente, professor Ricardo Paulo Fonseca Melo agradece a presença de todos e
declara encerrada a reunião. E eu, Jonas Firmino Filho, Secretário Executivo, 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 no Conselho de Centro no
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da UFERSA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente: Ricardo Paulo Fonseca Melo ___________________________________________
Coordenadores de Curso: Ádller de Oliveira Guimarães _______________________________
Alex Pinheiro Feitosa ___________________________________________________________
Antonio Carlos Leite Barbosa _____________________________________________________
Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo ___________________________________________
Sharon Dantas da Cunha _________________________________________________________
Wesley de Oliveira Santos _______________________________________________________
Representantes Docentes: DCSAH - Paulo Gustavo da Silva ___________________________
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DETEC - Ernano Arrais Júnior ____________________________________________________
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Pau dos Ferros-RN, segunda-feira, dezesseis de julho de dois mil e dezoito (16.07.2018).
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