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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019
NO CONSELHO DE CENTRO NO CENTRO
MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.
Aos doze dias de março de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta minutos, o professor
Ricardo Paulo Fonseca Melo, Diretor no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da
UFERSA inicia a Terceira Reunião Ordinária de 2019 no Conselho de Centro no Centro
Multidisciplinar de Pau dos Ferros – CMPF/UFERSA. Presentes os coordenadores de curso:
Ádller de Oliveira Guimarães, Antonio Carlos Leite Barbosa, Felipe Torres Leite,
Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo, Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho, Sanderlir
Silva Dias e Wesley de Oliveira Santos, os representantes docentes: Paulo Gustavo da Silva DCSAH, Shirlene Kelly Santos Carmo - DECEN e Ernano Arrais Júnior - DETEC, a
representante discente: Rafaela Duarte de Almeida. Ausências justificadas: Alex Pinheiro
Feitosa. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre atas da 2ª Reunião Ordinária
e 2ª Reunião Extraordinária, ambas de 2019, no CC - CMPF; segundo ponto Apreciação e
deliberação sobre indicação para representação da UFERSA no Conselho Municipal de Meio
Ambiente de Pau dos Ferros; terceiro ponto Apreciação e deliberação sobre Planejamento
Financeiro Anual do CMPF, conforme Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 012/2017, de
23/08/2017, Art. 9º, inciso VIII; quarto ponto Apreciação e deliberação sobre orientações para
uso dos laboratórios multidisciplinares no CMPF; quinto ponto Apreciação da Pauta da 3ª
Reunião Ordinária de 2019 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 a justificativa de ausência, essa é aprovada por unanimidade e com uma abstenção.
Depois a pauta é colocada em discussão. É incluído o que passa a ser segundo ponto Apreciação
e deliberação sobre solicitação de espaço físico para atividades de uso específico para o curso
Arquitetura e Urbanismo. É aprovada com oito votos favoráveis e uma abstenção a alteração da
ordem, o que antes seria quarto ponto, passa a ser terceiro ponto, o segundo ponto passa a ser
quarto ponto, o terceiro ponto passa a ser quinto ponto, o quinto ponto passa a ser sexto ponto,
o sexto ponto passa a ser sétimo ponto. A pauta como um todo é aprovada com nove votos
favoráveis e duas abstenções. A ata da 2ª Reunião Ordinária de 2019 no CC - CMPF recebe
aprovação, com nove votos favoráveis e duas abstenções, com o acréscimo de Bacharelado em
Tecnologia da Informação, na linha 37. A ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2019 no CC CMPF é aprovada sem alterações, com dez votos favoráveis e uma abstenção. No segundo
ponto alguns apontamentos são colocados pelos presentes. O professor Antonio Carlos Leite
Barbosa informa que existe o curso com deficiência em termos de infraestrutura, com
fragilidades e ausência de espaços para os componentes curriculares. Houve a instalação de
laboratório de informática, a aquisição de pranchetas para uma sala, mesmo assim ainda é
insuficiente para atender as demandas do curso Arquitetura e Urbanismo. Há componentes
curriculares com prática de desenho, inclusive com alguns discentes realizando atividades no
piso das salas de aula, gerando desconforto. Quando houve a solicitação de cadastro do curso,
ficou explícita a infraestrutura necessária. É preciso que o Departamento de Ciências Exatas e
Naturais junto ao Conselho de Centro resolva a demanda. Existe concordância que seja utilizada
a sala 17 do Bloco B, ante a um estudo para verificar se o espaço atende a necessidade, caso
contrário, o espaço utilizado será o Miniauditório do Bloco de professores II. O professor
Ricardo Paulo Fonseca Melo diz que por questão de tamanho, os espaços se aproximam em
suas dimensões. Informa que existe ócio nos espaços, considerando que não são utilizados
durante todos os dias nos turnos manhã, tarde e noite, continua dizendo que no Bloco de
professores II, recém-aberto há espaço para todos os cursos e toda a comunidade. Ante a todas as
conclusões das obras no Câmpus as demandas serão atendidas conforme as necessidades.
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Colocada em votação a solicitação para uso temporário do auditório do Bloco de professores II,
recebe aprovação com oito votos favoráveis, dois votos para que seja usada a sala 17-B, e uma
abstenção. No terceiro ponto foram apresentadas sugestões e propostas de alteração e a relatora
Shirlene Kelly Santos Carmo fez as devidas anotações para o que é aprovado. No final o
documento como um todo é aprovado com dez votos favoráveis e uma abstenção. No quarto
ponto é aprovado, por unanimidade e sem abstenções, o nome do professor Cláwsio Rogério
Cruz de Sousa para representar a UFERSA no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Pau
dos Ferros. No quinto ponto o planejamento anual para o CMPF é apresentado e recebe
aprovação por unanimidade e sem abstenções. No sexto ponto ocorre a apresentação da pauta da
3ª Reunião Ordinária de 2019 no CONSEPE e sugestões e pequenas dúvidas são colocadas. O
sétimo ponto entra em discussão e ocorrem as seguintes informações: competição de
lançamento de foguetes, estacionamento, aquisição de geladeira para a copa no Bloco de
professores I, agradecimento quanto à demanda sobre as portas no banheiro feminino no Bloco
de laboratórios, câmera de vigilância nos laboratórios, conselho de curadores da UFERSA.
Concluída a pauta, 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 do Conselho de Centro no
Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da UFERSA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Pau dos Ferros-RN, terça-feira, doze de março de dois mil e dezenove (12.03.2019).
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