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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 1 

DE 2019 NO CONSELHO DE CENTRO NO CENTRO 2 

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

Aos onze dias de dezembro 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 Décima Segunda Reunião Ordinária de 2019 no Conselho de Centro no 7 

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

de curso: Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo, Joseane Dunga da Costa, Sanderlir 9 

Silva Dias, Wesley de Oliveira Santos, os representantes docentes: Maria Vanice Lacerda de 10 

Melo Barbosa - DCSAH, Shirlene Kelly Santos Carmo - DECEN, Verônica Maria Lima 11 
Silva - DETEC, a representante técnico-administrativa: Priscila Simeia de Melo Teixeira, a 12 

representante discente: Gabriela de Sousa Vieira. Ausências justificadas: Alex Pinheiro 13 

Feitosa, Anna Cristina Andrade Ferreira, Felipe Torres Leite, Rafaela Santana Balbi, Rodrigo 14 

Soares Semente. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 11ª Reunião 15 

Ordinária de 2019, no CC CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre processo de 16 

redistribuição do servidor técnico-administrativo David Menson Bezerra Ribeiro; terceiro ponto 17 

Apreciação e deliberação sobre processo de renovação de afastamento da servidora docente Adla 18 

Kellen Dionisio Sousa de Oliveira; quarto ponto Apreciação e deliberação sobre processo de 19 

prorrogação de prazo de afastamento do servidor docente Paulo Henrique Araújo Bezerra; 20 

quinto ponto Apreciação da pauta da 12ª Reunião Ordinária de 2019 no CONSEPE; sexto 21 

ponto Comunicações, informes e outras ocorrências. Constatado o quórum, o Professor Ricardo 22 

Paulo Fonseca Melo saúda a todos, e, passa a ler as justificativas de ausência. São aprovadas 23 

individualmente todas as justificativas por unanimidade e sem abstenção. Na sequência a pauta 24 

da 12ª Reunião Ordinária de 2019 no CC - CMPF é colocada em discussão. Fica aprovada a 25 

alteração do quarto ponto para: Apreciação e deliberação sobre recurso do processo 26 

23091.004146/2019-04 do servidor docente Paulo Henrique Araújo Bezerra; Fica aprovada a 27 

alteração da ordem dos pontos terceiro e quarto, ocorrendo a inversão desses. E, como um todo, 28 

a pauta é aprovada por unanimidade e sem abstenção. No primeiro ponto a ata é colocada para 29 

apreciação, e recebe aprovação, sem ressalvas, por unanimidade e com duas abstenções. No 30 

segundo ponto o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 31 

solicita a redistribuição do servidor técnico-administrativo David Menson Bezerra Ribeiro, com 32 

pouca discussão a redistribuição é aprovada por unanimidade e sem abstenção, condicionada à 33 

consulta em relação ao atendimento dos termos constantes da Orientação Normativa 34 

UFERSA/GAB Nº 001/2019, de 05 de novembro de 2019. No terceiro ponto é aprovada a 35 

participação, via webconferência, do servidor docente Paulo Henrique Araújo Bezerra. O 36 

professor Paulo Henrique Araújo Bezerra faz uso da palavra e apresenta algumas 37 

considerações sobre o recurso protocolado, sobre o despacho desfavorável do DETEC em 38 

relação à sua solicitação de prorrogação do prazo de afastamento por mais seis meses para 39 

concluir o doutorado. Em seguida, o professor Wesley de Oliveira Santos explica que o 40 

servidor docente Paulo Henrique Araújo Bezerra entrou em contato com ele via telefone 41 

explicando sua situação, o professor em questão solicitou ao docente que enviasse um e-mail 42 

justificando sua solicitação, para que pudesse ser discutido no Colegiado de Curso e servisse de 43 

prova de consulta e orientação, levando em consideração que o Colegiado de Curso é a primeira 44 

instância a examinar questões acadêmicas do curso, suscitadas tanto pelo corpo discente quanto 45 

pelo corpo docente, conforme o artigo 14, inciso VI da Resolução CONSEPE/UFERSA Nº 46 

004/2017. O Colegiado de Curso apreciou com base nos requisitos: em outubro de dois mil e 47 

quinze, o professor Paulo Henrique Araújo Bezerra protocolou no Sistema Integrado de 48 

Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), o afastamento como servidor estudante, então, 49 
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ao ser contabilizado desde o processo que ele protocolou como servidor estudante em outubro de 50 

dois mil e quinze, mais os três anos que ele solicitou e os seis meses de prorrogação aprovados 51 

até janeiro de 2020. E está pleiteando mais seis meses como se fosse prorrogação da 52 

prorrogação. O Colegiado de Curso identificou que o servidor docente já ultrapassaria os 48 53 

meses, contabilizando todo o processo. Se o entendimento do servidor docente for que o 54 

afastamento só passará a contar a partir do afastamento integral, abrirá precedentes para outros 55 

docentes poderem se afastar parcialmente por um determinado tempo, e quando solicitar o 56 

afastamento integral, poderá solicitar por quatro anos integralmente. Então, o Colegiado de 57 

Curso pautou isso como um ponto de apreciação assim como outras matérias são apreciadas, por 58 

exemplo, o perfil de docente para concurso, seja de substituto ou efetivo. O professor Wesley de 59 

Oliveira Santos informou que não é atribuição do Colegiado de Curso avaliar o mérito com 60 

relação ao desempenho do servidor docente, que o Colegiado de Curso avaliou em relação ao 61 

novo cronograma descrito pelo servidor docente em sua justificativa, referente à nova solicitação 62 

de renovação. Informou que, caso haja o deferimento do recurso pleiteado pelo servidor docente, 63 

prejudicará os professores que estão no Programa de Qualificação Docente de 2020 (PQD – 64 

2020), que também estão pleiteando afastamento. Segundo o professor Wesley de Oliveira 65 

Santos o Colegiado de Curso averiguou todo o histórico do processo e propôs ao Departamento, 66 

com base em aspectos plenamente profissionais, não configurando algo de pessoal contra o 67 

docente por parte do Colegiado de Curso. Outros questionamentos e deliberações são colocados 68 

para todos. São apresentadas três propostas: 1 aprovar o recurso; 2 reprovar o recurso; 3 aprovar 69 

o recurso condicionado à anuência dos servidores docentes classificados no Plano de 70 

Qualificação Docente – PQD 2020 (CMPF/UFERSA) - proposta apresentada pelo DECEN. A 71 

proposta 3 é aprovada com três votos favoráveis. As propostas 1 e 2 não recebem votos. Há 72 

cinco abstenções. No quarto ponto o processo de renovação de afastamento da servidora 73 

docente Adla Kellen Dionísio Sousa de Oliveira é aprovado com seis votos favoráveis e duas 74 

abstenções. O quinto ponto é colocado para a plenária e a pauta da 12ª Reunião Ordinária de 75 

2019 no CONSEPE é apreciada. Os pontos 5 e 6 são colocados em discussão e recebem dois 76 

votos favoráveis, um voto contrário e cinco abstenções cada um. Assim todos os votos do CC - 77 

CMPF para a pauta na 12ª Reunião Ordinária de 2019 no CONSEPE serão favoráveis. Ainda é 78 

colocado, para a referida reunião, o questionamento sobre a previsão de elaboração do 79 

Calendário Acadêmico 2020.2 nas outras ocorrências. No sexto ponto são apresentadas questões 80 

sobre: laboratório, limpeza e infraestrutura, vazamento de torneiras em banheiros do LTI, 81 

material de limpeza, problemas no serviço de traslado dos estudantes através do ônibus 82 

universitário, impressora, processos de afastamentos de servidores técnico-administrativos. Sem 83 

mais assuntos, a pauta é concluída pelo Presidente, professor Ricardo Paulo Fonseca Melo que 84 

agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. E eu, Jonas Firmino Filho, 85 

Secretário Executivo, lavro a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada 86 

pelo Presidente dessa Reunião, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo e os demais 87 

conselheiros do CC - CMPF/UFERSA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88 

Presidente: Ricardo Paulo Fonseca Melo ___________________________________________  89 

Coordenadores de Curso: Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo ____________________  90 

Joseane Dunga da Costa _________________________________________________________  91 

Sanderlir Silva Dias _____________________________________________________________  92 

Wesley de Oliveira Santos _______________________________________________________  93 

Representantes Docentes: DCSAH - Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa ______________  94 

DECEN - Shirlene Kelly Santos Carmo _____________________________________________  95 

DETEC - Verônica Maria Lima Silva _______________________________________________  96 

Representante técnico-administrativa: Priscila Simeia de Melo Teixeira __________________  97 

Representante discente: Gabriela de Sousa Vieira _____________________________________  98 
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Pau dos Ferros-RN, quarta-feira, onze de dezembro de dois mil e dezenove (11.12.2019). 100 


