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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 NO
CONSELHO
DE
CENTRO
NO
CENTRO
MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.
Aos vinte e seis dias de abril de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, o professor
Ricardo Paulo Fonseca Melo, Diretor no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da
UFERSA inicia a Quarta 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, Alex Pinheiro Feitosa, Felipe Torres Leite, Francisco Carlos
Gurgel da Silva Segundo, Sanderlir Silva Dias, Wesley de Oliveira Santos, os representantes
docentes: Paulo Gustavo da Silva - DCSAH, Shirlene Kelly Santos Carmo - DECEN,
Ernano Arrais Júnior - DETEC, a representante técnico-administrativa: Rayanna Nayhara
Oliveira do Nascimento. Ausências justificadas: Rafaela Duarte de Almeida. PAUTA:
primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre atas da 3ª Reunião Ordinária e 3ª Reunião
Extraordinária de 2019, no CC - CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre
processos de renovação de afastamento dos servidores docentes: José Ferdinandy Silva Chagas,
Paulo Henrique Araújo Bezerra; terceiro ponto Apreciação e deliberação sobre relatório anual
de gestão da Direção de Centro; quarto ponto Apreciação da Pauta da 4ª Reunião Ordinária de
2019 no CONSEPE; quinto 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 sem abstenção. Depois a pauta é colocada em
discussão. É incluído o que passa a ser terceiro ponto Apreciação e deliberação sobre o
processo 23091.003728/2019-29 de redistribuição do servidor docente Ernano Arrais Júnior. É
alterada a redação do que passa a ser quarto ponto Apreciação e deliberação sobre relatório
anual 2018 de gestão da Direção de Centro. É incluído o que passa a ser o quinto ponto
Apreciação e deliberação sobre perfil para o concurso de professor substituto para a área de
Fenômenos de Transporte. Todos aprovados por unanimidade e sem abstenção. É incluído o que
passa a ser sexto ponto Apreciação sobre solicitação de espaço físico para o curso Engenharia
Ambiental e Sanitária. Esse aprovado por unanimidade e com uma abstenção. Os que antes eram
quarto e quinto ponto passam a ser, respectivamente, sétimo e oitavo ponto. Dessa maneira a
pauta é aprovada como um todo por unanimidade e sem abstenção. A ata da 3ª Reunião
Ordinária de 2019 no CC - CMPF recebe aprovação, com oito votos favoráveis e uma abstenção,
com o acréscimo de e, nas linhas 11 e 12; alteração para VIII na linha 19; acréscimo de
temporário na linha 50. A ata da 3ª Reunião Extraordinária de 2019 no CC - CMPF é aprovada
com seis votos favoráveis e três abstenções, com o acréscimo de e, nas linhas 10 e 12. No
segundo ponto a solicitação do servidor docente Paulo Henrique Araújo Bezerra é retirada do
ponto, considerando o despacho desfavorável do Departamento de Engenharias e Tecnologia. A
solicitação do servidor docente José Ferdinandy Silva Chagas é aprovada por unanimidade e
com uma abstenção condicionada à alteração da data final para 20/05/2020. No terceiro ponto o
professor Ernano Arrais Júnior faz uso da palavra e fala para os presentes a respeito da
solicitação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Colocada em votação a
redistribuição é aprovada por unanimidade e sem abstenção, condicionada à correção no
despacho do DETEC onde ficou expresso afastamento para redistribuição. No quarto ponto o
professor Wesley de Oliveira Santos sugere que fosse padronizada a formatação das chamadas
de quadros e tabelas no texto do relatório. Outras sugestões são propostas e esclarecimentos são
apresentados, o relatório de 2018 de gestão da Direção de Centro é aprovado, por unanimidade e
sem abstenção. No quinto ponto o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo apresenta o nome do
professor Cláwsio Rogério Cruz de Sousa para substituí-lo na indicação da banca, o perfil fica
alterado para Graduação em Ciência e Tecnologia ou em Engenharia com pós-graduação em
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Engenharia, aprovado dessa maneira com oito votos favoráveis e duas abstenções. No sexto
ponto fica a orientação para que o professor Alex Pinheiro Feitosa faça a listagem do material e
solicite o local onde deve ser montado para que ocorra a montagem deles. No sétimo ponto
acontece a apresentação da pauta da 4ª Reunião Ordinária de 2019 no CONSEPE e sugestões e
são colocadas. O oitavo ponto entra em discussão e o DECEN sugere que os editais passem pelo
Conselho de Centro e que seja revisto o valor da ajuda de custo. São discutidas ainda questões
referentes a: prazos para matrículas, comitê de graduação, comissões criadas a partir de consulta
de disponibilidade a quem deseja integrá-las, ECOP - patrocinadores, pastas de professores para
visita do MEC, salas individualizadas para coordenações de curso, planejamento quanto aos
processos de quebra de pré-requisito, professores com 20h e com 40h, solicitação de estágios. O
DETEC sugere: revisão do valor para participação dos professores em eventos, crítica ao edital
publicado nas férias, limpeza das salas dos professores durante as férias, revisão de edital de
espaços, observação quanto à disponibilidade do nome do professor na turma quando da oferta
da turma considerando que, ao não acontecer isso, gera acúmulo de trabalho. O professor
Ricardo Paulo Fonseca Melo faz algumas observações a respeito dos informes e das
ocorrências relatadas. 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.
Presidente: Ricardo Paulo Fonseca Melo ___________________________________________
Coordenadores de Curso: Ádller de Oliveira Guimarães _______________________________
Alex Pinheiro Feitosa ___________________________________________________________
Felipe Torres Leite _____________________________________________________________
Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo ___________________________________________
Sanderlir Silva Dias _____________________________________________________________
Wesley de Oliveira Santos _______________________________________________________
Representantes Docentes: DCSAH - Paulo Gustavo da Silva ___________________________
DECEN - Shirlene Kelly Santos Carmo _____________________________________________
DETEC - Ernano Arrais Júnior ____________________________________________________
Representante técnico-administrativa: Rayanna Nayhara Oliveira do Nascimento __________
Secretário Executivo: Jonas Firmino Filho ___________________________________________
Pau dos Ferros-RN, sexta-feira, vinte e seis de abril de dois mil e dezenove (26.04.2019).
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