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ATA DA OITAVA 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 nove dias de agosto 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, inicia a Oitava Reunião Ordinária de 2019 no Conselho de Centro no Centro 7 

Multidisciplinar de Pau dos Ferros (CC - CMPF/UFERSA). Presentes os coordenadores de 8 

curso: Felipe Torres Leite, Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo, Gabriela Valones 9 

Rodrigues de Araújo, Rafaela Santana Balbi, Sanderlir Silva Dias, Thiago Pereira Rique, 10 
Wesley de Oliveira Santos, os representantes docentes: Paulo Gustavo da Silva - DCSAH, 11 

Monica Paula de Sousa Martins - DECEN, Rodrigo Soares Semente - DETEC, a 12 

representante técnico-administrativa: Rayanna Nayhara Oliveira do Nascimento, a 13 

representante discente: Rafaela Duarte de Almeida. Ausências justificadas: Alex Pinheiro 14 

Feitosa, Ernano Arrais Júnior, Rafaela Duarte de Almeida, Shirlene Kelly Santos Carmo. 15 

PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 7ª Reunião Ordinária de 2019 16 

no CC - CMPF; segundo ponto Eleição de comissão para elaboração do PQD 2020, conforme 17 

Edital Nº 23/2019; terceiro ponto Apreciação da pauta da 8ª Reunião Ordinária de 2019 no 18 

CONSEPE; quarto ponto Comunicações, informes e outras ocorrências. Constatado o quórum, 19 

o Professor Ricardo Paulo Fonseca Melo saúda a todos, e, passa a ler as justificativas de 20 

ausência. É aprovada por unanimidade e sem abstenções a justificativa de Alex Pinheiro Feitosa. 21 

A justificativa de Rafaela Duarte de Almeida é aprovada por unanimidade e com uma abstenção, 22 

ainda assim, a representante discente se fez presente após o início da reunião. A justificativa de 23 

Ernano Arrais Júnior é aprovada por unanimidade e com duas abstenções. A justificativa de 24 

Shirlene Kelly Santos Carmo é aprovada com seis votos favoráveis, dois votos contrários e uma 25 

abstenção. A justificativa de Ádller de Oliveira Guimarães recebe dois votos favoráveis, dois 26 

votos contrários e seis abstenções. Por ficar empatada há a proposta de se apresentar a 27 

justificativa na próxima reunião. Dessa maneira a proposta é aprovada por unanimidade e com 28 

uma abstenção. Na sequência a pauta da 8ª Reunião Ordinária de 2019 no CC - CMPF é 29 

colocada em discussão. São aprovadas por unanimidade e sem abstenções as seguintes inclusões: 30 

o que passa a ser segundo ponto Apreciação e deliberação sobre processo 23091.008776/2019-31 

18, referente ao pedido de afastamento da professora Jarbele Cassia da Silva Coutinho e sobre o 32 

processo 23091.009298/2019-86, referente ao pedido de afastamento da professora Barbara Lais 33 

Felipe de Oliveira; o que passa a ser terceiro ponto Apreciação e deliberação sobre perfil de 34 

Professor Efetivo para vaga referente à redistribuição do professor Ernano Arrais Junior; o que 35 

passa a ser quarto ponto Apreciação e deliberação do perfil para remoção, redistribuição, 36 

aproveitamento de concursos e perfil e pontos de prova para concurso da vaga de professor 37 

efetivo do componente curricular Administração e Empreendedorismo. É aprovado por 38 

unanimidade e com duas abstenções o que passa a ser sexto ponto Apreciação e deliberação 39 

sobre solicitação de retificação da Portaria UFERSA/GAB Nº 545/2019, de 30 de julho de 2019; 40 

É aprovado com cinco votos favoráveis, dois votos contrários e cinco abstenções o que passa a 41 

ser sétimo ponto Apreciação e deliberação sobre horários e rota do Transporte Universitário no 42 

Câmpus. É aprovado com sete votos favoráveis e cinco abstenções o que passa a ser oitavo 43 

ponto Apreciação sobre o espaço físico do laboratório de Óptica e Física Moderna. O que antes 44 

que antes era segundo ponto passa a ser quinto ponto, o que antes era terceiro ponto passa a ser 45 

nono ponto e o que antes era quarto ponto passa a ser décimo ponto. Dessa maneira, a pauta 46 

como um todo é aprovada por unanimidade e com três abstenções. A ata da 7ª Reunião Ordinária 47 

de 2019 no CC - CMPF é colocada em discussão e recebe aprovação por unanimidade, com 48 

quatro abstenções e sem alterações. No segundo ponto o processo de solicitação de afastamento 49 
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da professora Jarbele Cassia da Silva Coutinho entra em discussão, o professor Thiago Pereira 50 

Rique faz a leitura de uma carta da professora Marília Cavalcanti Santiago, a qual será anexada 51 

a esta ata. A solicitação é aprovada com sete votos favoráveis, condicionado o afastamento a 52 

23/12/2019, (houve dois votos favoráveis à proposta do DECEN - afastamento em 21/10/2019), 53 

dois votos contrários e duas abstenções. Na sequência, o processo 23091.009298/2019-86, 54 

referente ao pedido de afastamento da professora Barbara Lais Felipe de Oliveira é aprovado 55 

com seis votos favoráveis, condicionado o afastamento a 30/10/2019, (houve um voto favorável 56 

ao afastamento em 23/12/2019), três votos contrários e duas abstenções. O voto do professor 57 

Thiago Pereira Rique é contrário aos dois processos. No terceiro ponto o perfil é aprovado por 58 

unanimidade e com duas abstenções. No quarto ponto a deliberação se efetiva e é aprovado que 59 

o perfil seja alterado e contemple Componente Curricular/Área com cinco votos favoráveis 60 

(houve dois votos favoráveis que contemple apenas Área) e cinco abstenções; e que o perfil 61 

apresente o texto: mestrado e doutorado em Administração com nove votos favoráveis e quatro 62 

abstenções. Indo para o quinto ponto depois de apresentadas as indicações, são eleitas: Katia 63 

Cilene da Silva Santos com onze votos, Samara Martins Nascimento com sete votos, Thatyara 64 

Freire de Souza com dez votos. No sexto ponto o DETEC propõe que o CMPF solicite que a 65 

Portaria UFERSA/GAB Nº 545/2019, de 30 de julho de 2019 seja retificada e contemple 66 

representações de todos os centros. Se retificada, que o representante do CMPF seja o professor 67 

Sharon Dantas da Cunha. A proposta é aprovada com dez votos favoráveis e uma abstenção. No 68 

sétimo ponto a proposta aprovada é que a decisão seja tomada em reunião da Direção do CMPF 69 

com a presença de representantes do Diretório Central dos Estudantes - DCE e fiscal do contrato 70 

dos transportes, com nove votos favoráveis, um voto contrário e uma abstenção. No oitavo 71 

ponto há a apreciação pela plenária. No nono ponto a pauta da 8ª Reunião Ordinária de 2019 no 72 

CONSEPE é apreciada com algumas sugestões e o representante do CC - CMPF as encaminhará. 73 

No décimo ponto são discutidas questões sobre problemas no Câmpus: energia elétrica e 74 

lâmpadas. O Professor Paulo Gustavo da Silva informa que esta é a sua última reunião, 75 

agradece a receptividade desde quando chegou ao Câmpus desde janeiro de 2014 e que continua 76 

à disposição para os projetos. Sem mais assuntos, a pauta é concluída pelo Presidente, professor 77 

Ricardo Paulo Fonseca Melo que agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. E 78 

eu, Jonas Firmino Filho, Secretário Executivo, lavro a presente ata, que dato e assino, após ser 79 

lida, aprovada e assinada pelo Presidente dessa Reunião, o professor Ricardo Paulo Fonseca 80 

Melo e os demais conselheiros do CC - CMPF/UFERSA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 81 

Presidente: Ricardo Paulo Fonseca Melo ___________________________________________  82 

Coordenadores de Curso: Felipe Torres Leite _______________________________________  83 

Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo ___________________________________________  84 

Gabriela Valones Rodrigues de Araújo ______________________________________________  85 

Rafaela Santana Balbi ___________________________________________________________  86 

Sanderlir Silva Dias _____________________________________________________________  87 

Thiago Pereira Rique ____________________________________________________________  88 

Wesley de Oliveira Santos _______________________________________________________  89 

Representantes Docentes: DCSAH - Paulo Gustavo da Silva ___________________________  90 

DECEN - Monica Paula de Sousa __________________________________________________  91 

DETEC - Rodrigo Soares Semente _________________________________________________  92 

Representante técnico-administrativa: Rayanna Nayhara Oliveira do Nascimento __________  93 

Representante discente: Rafaela Duarte de Almeida ___________________________________  94 

Secretário Executivo: Jonas Firmino Filho ___________________________________________  95 

Pau dos Ferros-RN, sexta-feira, nove de agosto de dois mil e dezenove (09.08.2019). 96 


