
Convocação 3ª Reunião Ordinária de 2021 no Conselho de Centro - CMPF - UFERSA. 

 

1 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 

Câmpus Pau dos Ferros 
BR 226, Km 405, São Geraldo CEP 59900-000 – Tel.: 84 9178 1549 – Pau dos Ferros-RN 

 

CONVOCAÇÃO 

  

 

O Presidente do CONSELHO DE CENTRO (CC) no Centro Multidisciplinar de Pau 

dos Ferros (CMPF) convoca todos os conselheiros a se fazerem presentes, de modo remoto, à 3ª 

Reunião Ordinária de 2021, com data e horário abaixo discriminados, para cumprir a seguinte 

pauta: 
 

 

1. Apreciação e deliberação sobre ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021 no CC - CMPF; 

 

2. Apreciação e deliberação sobre uso de espaço físico para projetos de pesquisa e extensão 

do CMPF; 

 

3. Apreciação e deliberação sobre pauta da 3ª Reunião Ordinária de 2021 no CONSEPE; 

 

4. Outras ocorrências. 

 

 

Data: 23 de abril de 2021 (sexta-feira) 

Horário: 14h30min às 16h30min 

Local: Remotamente 
 
 
 

Pau dos Ferros/RN, 16 de abril de 2021.  
 
 
 
 

Ricardo Paulo Fonseca Melo 

Presidente 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS 
BR 226, KM 405, s/n, São Geraldo - Pau dos Ferros/RN 

Telefone: (84) 3317-8512 e-mail: cmpf@ufersa.edu.br, campuspaudosferros@ufersa.edu.br 
 

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: ___ de _________ de 20___. 43 
SECRETÁRIO EXECUTIVO:  _______________________________________________________  44 
PRESIDENTE: _________________________________________________________________  45 
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Ricardo Paulo Fonseca Melo <ricardo.melo@ufersa.edu.br>

Solicitação de espaço físico para pesquisa 

Paulo Henrique Araújo <paulo.araujo@ufersa.edu.br> 5 de abril de 2021 21:33
Para: Ricardo Paulo Fonseca Melo <ricardo.melo@ufersa.edu.br>
Cc: Leonardo Henrique Borges de Oliveira <leonardo.oliveira@ufersa.edu.br>, MATHEUS FERNANDES DE ARAUJO SILVA
<matheus.silva@ufersa.edu.br>, Adelson Menezes Lima <adelsonmlima@ufersa.edu.br>

Prezado professor Ricardo,
 
Nosso grupo de pesquisa está submetendo um projeto de pesquisa interno, o qual será apreciado na
próxima Assembleia Departamental, dia 22/04/2021, conforme arquivo anexado.
 
Dessa forma, gostaríamos de solicitar um espaço �sico, para a criação de um laboratório de pesquisas em
Estruturas, no qual poderemos desenvolver, junto com os discentes, nossas a�vidades de pesquisa -
referentes tanto a esse quanto aos próximos projetos que pretendemos iniciar.

Nesse sen�do, gostaríamos de pleitear uma sala no Bloco de Professores II (como sugestão inicial, a sala 28,
30 ou 32), equipada com os seguintes itens: 
 
- 3 armários (ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS – 800 X 500 X 1600 MM (L X P X A) – código 5242003000429)
- 1 gaveteiro
- 1 quadro/lousa branco
- 2 cadeiras giratórias 
- 5 cadeiras para escritório (CADEIRA PARA ESCRITÓRIO código 5242002000426) 
- 5 mesas (MESA LINEAR SEM GAVETAS COM CALHA METÁLICA PARA FIAÇÃO - 1000 X 600 X 740 MM – código 5242001000392)
- 5 computadores
 
Uma sugestão de layout, com a mobília, bem como uma planta com as sugestões de salas, estão anexadas
neste e-mail.

Agradecemos antecipadamente a sua atenção e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos. 
 
Atenciosamente,
 
Adelson Menezes Lima
Leonardo Henrique Borges de Oliveira
Matheus Fernandes de Araújo Silva
Paulo Henrique Araújo Bezerra

3 anexos

Layout - Laboratório de Estruturas.pdf 
104K

Sugestão de Salas - Bloco de Sala de Professores II.pdf 
136K

Comprovante de Cadastro - Projeto de Pesquisa Estruturas.pdf 
262K
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Direção Pau dos Ferros <direcao.pdf@ufersa.edu.br>

SOLICITAÇÃO: Uso de espaço físico para projeto de pesquisa /extensão (Sala 09 do
Bloco B-II dos professores). 
1 mensagem

Francisco Rocha Vasconcelos Neto <francisco.neto@ufersa.edu.br> 16 de abril de 2021 09:59
Para: Direção Pau dos Ferros <direcao.pdf@ufersa.edu.br>, Ricardo Paulo Fonseca Melo <ricardo.melo@ufersa.edu.br>

Prezado Prof. Ricardo/ Diretor Campus Multidisciplinar Pau dos Ferros-UFERSA,
Tenda em vista a perda da inscrição no Edital Nº 001/2020 para Disponibilização dos Espaços Físicos no Campus em
janeiro de 2020, (que definiu a ocupação dos espaço do bloco B-II dos professores), e lembrando que  já ocupava-mos 
a sala 09 do mesmo Bloco II , a pelo menos 10 meses antes do edital, com diversos projetos de pesquisa/extensão-
através do LECA-Laboratório do Espaço e Criatividade na Arquitetura, (de minha responsabilidade), solicito que minha
ocupação seja  pautada no conselho de centro, para formalização do uso e não deixar desprotegido as ações de grupo
de estudantes ligados aos projetos e que permanecerão utilizando as dependências.
Informo que apesar de estar temporariamente afastado para realização de doutorado, haverá professores que
assumiram a coordenação e andamento de projetos.
Esclareço que o laboratório e suas dependências,  foi bastante atuante no campus, sendo responsável pela produção de
08 eventos da PROEC, (inclusive com presenças internacionais), também parceiro do laboratório LIA-Laboratório da
investigação do espaço na Arquitetura /UFPE-Universidade Federal de Pernambuco  (renomada universidade nacional),
além de ser o repositório físico dos produtos físicos (maquetes, modelos em argila e desenhos) dos alunos do curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFERSA.
Dessa forma, certo de sua colaboração, agradeço desde já.
Atenciosamente 
Prof. MP. Francisco Rocha Vasconcelos Neto
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-árido
CAMPUS - Centro Multidisciplinar Pau dos Ferros
DCSHA - Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas
Arquitetura  e Urbanismo


