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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 NO 1 

CONSELHO DE CENTRO NO CENTRO 2 

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

Aos oito dias de fevereiro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, o professor 5 

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

UFERSA dá início à Segunda Reunião Ordinária de 2019 no Conselho de Centro no Centro 7 

Multidisciplinar de Pau dos Ferros – CMPF/UFERSA. Presentes os coordenadores de curso: 8 

Alex Pinheiro Feitosa, Felipe Torres Leite, Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo, 9 
Sanderlir Silva Dias, Thiago Pereira Rique, Wesley de Oliveira Santos, os representantes 10 

docentes: Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa - DCSAH, Shirlene Kelly Santos Carmo 11 

- DECEN, Rodrigo Soares Semente - DETEC, a representante técnico-administrativa: Maria 12 

Jucione da Silva Nasser, a representante discente: Bruna Alves Pereira. Ausências 13 

justificadas: Ádller de Oliveira Guimarães, Ernano Arrais Júnior, Paulo Gustavo da Silva, 14 

Rafaela Duarte de Almeida. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre atas da 15 

11ª Reunião Ordinária de 2018 e da 1ª Reunião Ordinária de 2019 no Conselho de Centro no 16 

CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre o processo de afastamento do servidor 17 

docente Lauro Cesar Bezerra Nogueira; terceiro ponto Apreciação e deliberação sobre o 18 

processo de renovação de afastamento de servidor docente; quarto ponto Indicação de 19 

integrante para o Comitê de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica (CPPGIT); quinto 20 

ponto Apreciação e deliberação sobre pontos para concursos para docentes; sexto ponto 21 

Apreciação e deliberação sobre Regulamento de Uso dos Laboratórios Didáticos Especializados 22 

no CMPF; sétimo ponto Apreciação da Pauta da 2ª Reunião Ordinária de 2019 no CONSEPE. 23 

Constatado o quórum o Professor Ricardo Paulo Fonseca Melo saúda a todos, e, passa a ler as 24 

justificativas de ausência, essas são aprovadas por unanimidade e sem abstenções. Depois a 25 

pauta é colocada em discussão. É acrescentada ao primeiro ponto a ata da 1ª Reunião 26 

Extraordinária de 2019 no Conselho de Centro no CMPF, com nove votos favoráveis e duas 27 

abstenções. É acrescentado ao segundo ponto o nome do servidor docente Jorge Luis de Oliveira 28 

Pinto Filho, por unanimidade e sem abstenções. São incluídos ao terceiro ponto os nomes dos 29 

servidores docentes Alisson Gadelha de Medeiros, Clara Ovídio de Medeiros Rodrigues. Depois 30 

de discussão o sexto ponto passa a ter a seguinte redação: Indicação de relator para revisar-31 

atualizar a proposta de Regulamento de Uso dos Laboratórios Didáticos Especializados no 32 

Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros. Há a inclusão do que passa a ser sétimo ponto 33 

Apreciação e deliberação sobre Minuta de Resolução CONSEPE (normas sobre regime de 34 

trabalho e distribuição de carga horária de professor). Acontece também a inclusão do que passa 35 

a ser oitavo ponto Apreciação e deliberação sobre a modificação dos horários dos componentes 36 

curriculares Análise e Expressão Textual e Ética e Legislação para o curso Bacharelado em 37 

Tecnologia da Informação - BTI, sugeridas pelo DCSAH. Neste caso, o que na convocação 38 

constava como sétimo ponto passa a ser nono ponto. Há a inclusão do décimo ponto 39 

Comunicações, informes e outras ocorrências. Desta forma, a pauta é aprovada com onze votos 40 

favoráveis e sem abstenções. O professor Felipe Torres Leite apresenta o motivo de sua 41 

ausência na 1ª Reunião Extraordinária de 2019 no Conselho de Centro no CMPF: leitura de e-42 

mails de modo equivocado, o que causou problema com a identificação da referida reunião. 43 

Colocadas em apreciação as três atas supracitadas foram aprovadas sem alterações e com seis 44 

votos favoráveis e quatro abstenções. No segundo ponto os processos são aprovados por 45 

unanimidade e sem abstenções. No terceiro ponto os processos são aprovados com dez votos 46 

favoráveis e uma abstenção, com a ressalva de que o professor Alisson Gadelha de Medeiros 47 

realize alterações de data final para um dia antes e se possível colocar declaração de matrícula 48 

atualizada. No quarto ponto são indicados os professores Matheus Fernandes de Araújo Silva – 49 
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titular e Francisco Ernandes Matos Costa – suplente para a CPPGIT, os quais receberam, 50 

respectivamente, oito votos e sete votos. Para o quinto ponto é aprovada a proposta de que nos 51 

pontos para o concurso do componente curricular Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do 52 

Trabalho o ponto 10 receba a seguinte redação: Noções de saúde ocupacional. Os perfis e pontos 53 

são aprovados com sete votos favoráveis, um contrário e três abstenções. Fica aprovado com 54 

nove votos favoráveis e duas abstenções que o perfil e pontos para concurso para professor 55 

substituto da área Engenharia Ambiental e Sanitária sejam apreciados e deliberados em reunião 56 

extraordinária a ser convocada. No sexto ponto ocorre a votação e é aprovado por unanimidade 57 

e sem abstenções. O sétimo ponto recebe as sugestões e de modo particularizado são aprovadas. 58 

No oitavo ponto há discussão e fica aprovado, com oito votos favoráveis e duas abstenções, que 59 

haja outro diálogo entre a Coordenação do Curso BTI e as docentes do componente curricular, 60 

bem como a sugestão de que haja a alternância das docentes nos turnos de oferta do referido 61 

componente curricular. No nono ponto a pauta da 2ª Reunião Ordinária de 2019 no CONSEPE é 62 

colocada em apreciação e recebe algumas sugestões. O décimo ponto entra em discussão e 63 

ocorrem as seguintes informações: homologação de horários de componentes curriculares, 64 

problema na geladeira localizada na copa no bloco de professores, portas com problemas no 65 

banheiro feminino no bloco de laboratórios, colação de grau do IFRN, estacionamento, concurso 66 

para professor substituto, estágios, página do Câmpus no site da UFERSA, valores financeiros de 67 

materiais permanentes recebidos. Concluída a pauta, o Presidente, professor Ricardo Paulo 68 

Fonseca Melo agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. E eu, Jonas Firmino 69 

Filho, Secretário Executivo, lavro a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e 70 

assinada pelo Presidente dessa Reunião, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo e os demais 71 

conselheiros do Conselho de Centro no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da UFERSA. 72 

Presidente: Ricardo Paulo Fonseca Melo ___________________________________________  73 

Coordenadores de Curso: Alex Pinheiro Feitosa _____________________________________  74 

Felipe Torres Leite _____________________________________________________________  75 

Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo ___________________________________________  76 

Sanderlir Silva Dias _____________________________________________________________  77 

Thiago Pereira Rique ____________________________________________________________  78 

Wesley de Oliveira Santos _______________________________________________________  79 

Representantes Docentes: DCSAH - Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa ______________  80 

DECEN - Shirlene Kelly Santos Carmo _____________________________________________  81 

DETEC - Rodrigo Soares Semente _________________________________________________  82 

Representante Técnico-administrativa: Maria Jucione da Silva Nasser ___________________  83 

Representante discente suplente: Bruna Alves Pereira ________________________________  84 

Secretário Executivo: Jonas Firmino Filho ___________________________________________  85 

Pau dos Ferros-RN, sexta-feira, oito de fevereiro de dois mil e dezenove (08.02.2019). 86 


