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CONVOCAÇÃO 

  

 

O Presidente do CONSELHO DE CENTRO no Centro Multidisciplinar de Pau dos 

Ferros convoca todos os conselheiros a se fazerem presentes à 3ª Reunião Ordinária de 2020, com 

data, horário e local, abaixo discriminados, para cumprir a seguinte pauta: 
 

 

1. Apreciação e deliberação sobre ata da 2ª Reunião Ordinária de 2020 no CC - CMPF; 

 

2. Apreciação e deliberação sobre planejamento financeiro anual no CMPF; 

 

3. Apreciação da pauta da 3ª Reunião Ordinária de 2020 no CONSEPE; 
 

4. Comunicações, informes e outras ocorrências. 

 

 

Data: 16 de março de 2020 (segunda-feira) 

Horário: 14h30min às 16h30min 

Local: Multiteca da Biblioteca 
 
 
 

Pau dos Ferros/RN, 10 de março de 2020.  
 
 
 
 

Ricardo Paulo Fonseca Melo 

Presidente 
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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2020 NO 1 

CONSELHO DE CENTRO NO CENTRO 2 

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

Aos cinco dias de fevereiro de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos, o professor 5 

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

UFERSA, inicia a Segunda Reunião Ordinária de 2020 no Conselho de Centro no Centro 7 

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

curso: Alex Pinheiro Feitosa, Felipe Torres Leite, Francisco Carlos Gurgel da Silva 9 

Segundo, Rafaela Santana Balbi, Reudismam Rolim de Sousa, Sanderlir Silva Dias, Wesley 10 
de Oliveira Santos, os representantes docentes: Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa - 11 

DCSAH, Shirlene Kelly Santos Carmo - DECEN, Clawsio Rogério Cruz de Sousa - 12 
DETEC, a representante técnico-administrativa: Priscila Simeia de Melo Teixeira, a 13 

representante discente: Gabriela de Sousa Vieira. Ausência justificada: Verônica Maria Lima 14 

Silva. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 12ª Reunião Ordinária de 15 

2019 e ata da 1ª Reunião Extraordinária de 2020 e da 1ª Reunião Ordinária de 2020 todas no CC 16 

- CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre o Relatório de Gestão CMPF; terceiro 17 

ponto Apreciação e deliberação sobre perfil, pontos e componentes curriculares para as vagas 18 

dos servidores docentes André Luiz Sena da Rocha e Rodrigo Soares Semente; quarto ponto 19 

Apreciação e deliberação sobre o processo de redistribuição da servidora docente Maria Vanice 20 

Lacerda de Melo Barbosa; quinto ponto Apreciação da pauta da 2ª Reunião Ordinária de 2020 21 

no CONSEPE; sexto ponto Comunicações, informes e outras ocorrências. Constatado o quórum, 22 

o Professor Ricardo Paulo Fonseca Melo saúda a todos, e, passa a ler a justificativa de ausência 23 

de Verônica Maria Lima Silva a qual é aprovada por unanimidade e sem abstenção. Na 24 

sequência a pauta da 2ª Reunião Ordinária de 2020 no CC - CMPF é colocada em discussão. É 25 

aprovado, com sete votos favoráveis e cinco abstenções, o que passa a ser segundo ponto 26 

Apreciação e deliberação sobre disponibilidade do nome do docente ministrante no componente 27 

curricular no processo de matrícula no Sistema de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). 28 

Recebe aprovação por unanimidade e com três abstenções o que passa a ser terceiro ponto 29 

Indicação de docente para compor comissão eleitoral de consulta para os cargos de Reitor e 30 

Vice-Reitor da UFERSA. Os demais pontos são aprovados na ordem subsequente, sem alteração 31 

em seus enunciados. No primeiro ponto as atas são aprovadas. A ata da 12ª Reunião Ordinária 32 

de 2019 no CC - CMPF é aprovada por unanimidade e sem abstenção. A ata da 1ª Reunião 33 

Extraordinária de 2020 no CC - CMPF é aprovada por unanimidade e com três abstenções. A ata 34 

da 1ª Reunião Ordinária de 2020 no CC - CMPF é aprovada por unanimidade e com duas 35 

abstenções. No segundo ponto é aprovada por unanimidade e sem abstenção a participação do 36 

estudante Widgledson Viana Fernandes. O discente Widgledson Viana Fernandes faz uma 37 

breve exposição sobre os motivos que trazem os estudantes à 2ª Reunião Ordinária de 2020, 38 

considerando a questão da falta de disponibilidade do nome do docente no ato da matrícula no 39 

SIGAA, por exemplo, matrículas em turmas nas quais o discente não se dá bem com a didática 40 

do professor e, consequentemente, abandona o componente curricular. O professor Ricardo 41 

Paulo Fonseca Melo explica aos presentes que existe decisão do CC - CMPF a respeito deste 42 

ponto, a saber: a decisão de inserir ou não o nome dos docentes nas turmas antes do período de 43 

matrícula fica a critério de cada departamento. Além disso, entende que o caminho para inserir o 44 

nome das turmas é mais produtivo para o chefe de departamento em termos de execução das 45 

etapas no SIGAA. A professora Rafaela Santana Balbi informa que o DCSAH inseriu apenas 46 

os nomes dos docentes que permitiram previamente nas turmas cadastradas no semestre 2020.1. 47 

O professor Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo informa que o DETEC disponibiliza o 48 

nome dos docentes no SIGAA antes do período de matrícula. O discente Widgledson Viana 49 
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Fernandes diz que houve uma tentativa de aprovação desse ponto no DECEN por incentivo dos 50 

discentes, mas o ponto não foi aprovado. Assim, são apresentadas três propostas: 1. A 51 

disponibilização permanente do nome do professor; 2. A disponibilização apenas para as 52 

matrículas no semestre 2020.1; 3. Permanecer como está atualmente. É aprovada a proposta 2 53 

que recebe quatro votos favoráveis. A proposta 1 recebe três votos favoráveis. A proposta 3 54 

recebe dois votos favoráveis. Não há abstenção. No terceiro ponto o professor Ricardo Paulo 55 

Fonseca Melo explica que trouxe o ponto para deliberação no CC-CMPF por ter sido 56 

questionado sobre a forma de indicação. Deixa claro que foi encaminhada correspondência 57 

eletrônica que solicitava disponibilidade de nome para compor a comissão de consulta a Reitor e 58 

Vice-Reitor e a indicação se efetivou por causa da primeira resposta recebida ao e-mail. Informa 59 

que o prazo dado pelo Gabinete foi até quatro de fevereiro de dois mil e vinte e não teve como 60 

incluir na pauta da reunião do CC-CMPF agendada para cinco de fevereiro de dois mil e vinte. 61 

Diante dos questionamentos sobre a indicação, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo 62 

requereu ao Gabinete mais um dia de prazo para que o CC-CMPF decidisse sobre essa indicação, 63 

para evitar qualquer dúvida, caso a indicação fosse feita diretamente pelo Diretor. O nome do 64 

professor Clawsio Rogério Cruz de Sousa é homologado pela plenária com sete votos favoráveis 65 

e três abstenções. No quarto ponto o relatório recebe algumas alterações e é aprovado por 66 

unanimidade e sem abstenção. Passando para o quinto ponto os perfis, componentes 67 

curriculares e pontos são aprovados em um bloco por unanimidade e sem abstenção. No sexto 68 

ponto a professora Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa expõe motivos relacionados à sua 69 

redistribuição. A redistribuição é aprovada por unanimidade e sem abstenção condicionada ao 70 

compromisso, declarado por escrito, de docentes em assumir a carga horária dos componentes 71 

curriculares ministrados pela professora Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa até que o 72 

provimento do código vago ofertado na contrapartida seja ocupado. No sétimo ponto não são 73 

apresentadas sugestões à pauta da 2ª Reunião Ordinária de 2020 no CONSEPE, nesse caso, os 74 

votos do CMPF serão favoráveis a todos os pontos. No oitavo ponto são colocadas as seguintes 75 

comunicações: o professor Wesley de Oliveira Santos sugere que quando houver tempo hábil 76 

para indicações de representantes do CMPF que sejam solicitados o(s) nome(s) aos 77 

departamentos para serem votados no CC-CMPF e que a devolutiva da correspondência 78 

eletrônica pelos que demonstrem interesse seja encaminhada a todos; o professor Ricardo Paulo 79 

Fonseca Melo informa que as indicações tem prazo para serem atendidas e não é sempre que há 80 

tempo hábil de encaminhar aos departamentos e centros para indicação. O Professor Ricardo 81 

Paulo Fonseca Melo solicita aos integrantes do CC-CMPF que dialoguem com os 82 

representantes do CMPF nos Conselhos Superiores da Universidade, orientando que quando 83 

houver proposição por parte desses representantes que seja feita a separação daquilo que é 84 

proposta do CMPF do que é proposta do representante, pois se a proposta é do CMPF significa 85 

que ela foi aprovada no CC-CMPF. O professor Wesley de Oliveira Santos informa que já fez 86 

proposições considerando-as como propostas do CMPF quando algum docente do CMPF o 87 

procura solicitando para que seja realizada proposta no CONSUNI, desde que não identificado. 88 

O professor Ricardo Paulo Fonseca Melo diz que esse procedimento não está correto, pois se é 89 

proposta do CMPF todos os integrantes do CC-CMPF deveriam estar cientes ou então que seja 90 

identificada que a proposta é de um professor; são apresentadas ainda outras ocorrências sobre: 91 

professores substitutos, SIGAA, Datashow na sala 6ª, cabos VGA, chaves das salas e salas 92 

abertas. Sem mais assuntos, a pauta é concluída pelo Presidente, professor Ricardo Paulo 93 

Fonseca Melo que agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. E eu, Jonas 94 

Firmino Filho, Secretário Executivo, lavro a presente ata, que dato e assino, após ser lida, 95 

aprovada, assinada pelo Presidente dessa Reunião, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo e 96 

pelos demais conselheiros do CC - CMPF/UFERSA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 97 

Presidente: Ricardo Paulo Fonseca Melo ___________________________________________  98 
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Coordenadores de Curso: Alex Pinheiro Feitosa _____________________________________  99 

Felipe Torres Leite _____________________________________________________________  100 

Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo ___________________________________________  101 

Rafaela Santana Balbi ___________________________________________________________  102 

Reudismam Rolim de Sousa ______________________________________________________  103 

Sanderlir Silva Dias _____________________________________________________________  104 

Wesley de Oliveira Santos _______________________________________________________  105 

Representantes Docentes: DCSAH - Maria Vanice Lacerda de Melo Barbosa ______________  106 

DECEN - Shirlene Kelly Santos Carmo _____________________________________________  107 

DETEC - Clawsio Rogério Cruz de Sousa ___________________________________________  108 

Secretário Executivo: Jonas Firmino Filho ___________________________________________  109 

Pau dos Ferros-RN, quarta-feira, cinco de fevereiro de dois mil e vinte (05.02.2020). 110 
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Orçamento Campus Pau dos Ferros - 2020  

DEFINIÇÃO DO ORÇAMENTO 
 

Descrição Valores à disposição Distribuição 

TRANSPORTE 
274.839,00 

192.387,30 

SIPAC 82.451,70 

Diárias - Servidor 

116.229,00 

92.983,20 

Diárias - Colaborador 11.622,90 

Passagens 11.622,90 

 
A cota total de custeio para o campus Pau dos Ferros é de R$ 274.839,00. Deste total, destinou-
se 70% para transporte e 30% para SIPAC. 
 
Diárias e Passagens dispomos de um total de R$ 116.229,00. Deste total, destinou-se 80% para 
Diárias de Servidor, 10% para Diárias de Colaborador e 10% para Passagens. 
 
Adicionalmente, informamos que: 
 
- Da cota de custeio foi liberado para o campus somente 60%, ou seja, R$ 164.903,40 está 
disponível. Deste total, foi alocado R$ 120.000,00 para transporte e R$ 44.903,40 para o SIPAC; 
 
- Da cota de diárias e passagens foi liberado somente 25%, totalizando R$ 29.057,25 disponível. 
Deste total, foi alocado R$ 23.245,80 para Diárias de Servidor, R$ 2.905,73 para Diárias de 
Colaborador e R$ 2.905,72 para Passagens.  
 
O percentual de recurso distribuído para o campus pode aumentar ao longo do ano conforme 
repasses recebidos pela UFERSA. 
 
 


