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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E UM NO CONSELHO DE CENTRO 

(CC) NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF) DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA). 

Aos vinte e três dias de março de dois mil e vinte e um, às oito horas e trinta e quatro minutos, e 1 
de modo remoto, o professor José Flávio Timóteo Júnior, Diretor em exercício no CMPF, e, por 2 
conseguinte, Presidente em exercício neste CC, inicia a Segunda Reunião Ordinária de 2021 no 3 
CC/CMPF da UFERSA. Presentes, virtualmente, os coordenadores de curso: Alex Pinheiro 4 
Feitosa, Alysson Filgueira Milanez, Cecílio Martins de Sousa Neto, Rafaela Santana Balbi, 5 
Reudisman Rolim de Sousa, Sanderlir Silva Dias, Wesley de Oliveira Santos, os chefes de 6 
departamento:  Eduardo Raimundo Dias Nunes (DCSAH), Thatyara Freire de Souza (DECEN), 7 
Vinícius Samuel Valerio de Souza (DETEC), os representantes docentes: Monique Lessa Vieira 8 
Olímpio - DCSAH, Antonio Diego Silva Farias - DECEN, a representante técnico-administrativa: 9 
Priscila Simeia de Melo Teixeira. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 10 
4ª Reunião Extraordinária de 2021 - CC/CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre 11 
pauta da 2ª Reunião Ordinária de 2021 no CONSEPE; terceiro ponto Outras ocorrências. 12 
Constatado o quórum virtual, o presidente saúda a todos e, sem justificativa de ausência, realiza 13 
a leitura da pauta e a coloca em discussão. O DECEN apresenta a proposta para incluir o que 14 
passa a ser segundo ponto Apreciação e deliberação sobre perfil, componentes/área e pontos 15 
para remoção, redistribuição, aproveitamento e/ou concurso para professor efetivo quando 16 
surgir a vaga com a remoção do professor Ricardo Paulo Fonseca Melo aprovada no Edital nº 17 
03/2021 – PROGEPE/UFERSA. A proposta é aprovada por unanimidade e sem abstenção. Depois, 18 
o DETEC apresenta a proposta do que passa a ser terceiro ponto Apreciação e deliberação sobre 19 
encaminhamentos para o provimento de códigos de vagas de professores substitutos e efetivos 20 
do DETEC. Essa proposta é aprovada com sete votos favoráveis, três contrários e três abstenções. 21 
E, a pauta como um todo, com alteração do que na convocação era segundo ponto para quarto 22 
ponto e do que era terceiro ponto para quinto ponto é aprovada por unanimidade e sem 23 
abstenção. No primeiro ponto a ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2021 no CC/CMPF é 24 
aprovada, sem ressalvas, por unanimidade e com duas abstenções. No segundo ponto o perfil, 25 
os componentes curriculares/área e os pontos são aprovados por unanimidade e sem abstenção. 26 
Indo para o terceiro ponto, o professor Vinícius Samuel Valério de Souza apresenta os 27 
encaminhamentos. Começa pelo preenchimento da vaga referente ao afastamento da servidora 28 
docente Joseane Dunga da Costa, para o qual é aprovado, por unanimidade e com uma 29 
abstenção, o aproveitamento de candidato aprovado em concurso para professor substituto 30 
conforme Edital 02/2020. Depois dispõe a todos o perfil e os componentes curriculares para vaga 31 
do servidor docente Lenardo Chaves e Silva, o que recebe aprovação da plenária por 32 
unanimidade e sem abstenção. Conclui com os encaminhamentos sobre aproveitamento de 33 
candidato para a vaga do servidor Lenardo Chaves e Silva, porém, recebe votação contrária 34 
unânime e sem abstenção, com a indicação de que será apreciado e deliberado em momento 35 
posterior. Na sequência, o quarto ponto é colocado para todos e a pauta da 2ª Reunião Ordinária 36 
de 2021 no CONSEPE é apreciada com os devidos posicionamentos para o representante deste 37 
CMPF na referida reunião, porém, sem votos contrários aos pontos. No quinto ponto são 38 
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apresentados informes sobre representação do CMPF no CONSUNI. Nada mais a tratar, o 39 
Presidente agradece a presença de todos e declara, às nove horas e cinquenta e nove minutos, 40 
encerrada a reunião, para a qual eu, Jonas Firmino Filho, secretário executivo, lavro a presente 41 
ata, que, após ser lida e aprovada, dato, assino e será referendada pelo presidente. xxxxxxxxxxx 42 
Aprovada em: 23 de abril de 2021. 43 
SECRETÁRIO EXECUTIVO:  _______________________________________________________  44 
PRESIDENTE: _________________________________________________________________  45 


