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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E UM DO CENTRO 
MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 
Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, sexta-feira, às catorze horas e trinta 1 

e cinco minutos, por meio de reunião remota, utilizando ferramenta Google Meet, conforme 2 

estabelecida pela DECISÃO CONSUNI/ UFERSA Nº 022/2020, de 09 de junho de 2020, realizou-se 3 

a Terceira Reunião Ordinária do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, da Universidade 4 

Federal Rural do Semi-Árido, presidida pelo seu Diretor, professor Ricardo Paulo Fonseca Melo. 5 

Estavam presentes os seguintes representantes: Alex Pinheiro Feitosa, Cecilio Martins de Sousa 6 

Neto, Eduardo Raimundo Dias Nunes, Glaydson Francisco Barros de Oliveira, Monique Lessa 7 

Vieira Olimpio, Pedro Thiago Valério De Souza, Priscila Simeia de Melo Teixeira, Rafaela 8 

Santana Balbi, Samara Martins Nascimento, Sharon Dantas da Cunha, Thatyara Freire de Souza, 9 

Verônica Maria Lima Silva, Vinícius Samuel Valério de Souza e Wesley de Oliveira Santos. E o 10 

representante discente Lucas Lenin Sabino Angelo. Constatado o quórum o presidente da 11 

reunião saudou os conselheiros presentes e iniciou a reunião. Colocou em apreciação as 12 

justificativas de ausência. A professora Verônica Maria Lima Silva solicitou que fosse votada a 13 

justificativa de sua ausência na última reunião deste conselho devido a dificuldades na sua rede 14 

de internet, posto em votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida passou para a 15 

apreciação das justificativas para a presente reunião, professor Antonio Diego Silva Farias 16 

(atestado médico), aprovado por unanimidade, professor Reudismam Rolim de Sousa, dez votos 17 

favoráveis e uma abstenção; professora Sanderlir Silva Dias, dez votos favoráveis e duas 18 

abstenções. Coloca, em seguida, em apreciação a pauta constante de quatro pontos: Apreciação 19 

e deliberação sobre ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021 no CC - CMPF; Apreciação e deliberação 20 

sobre uso de espaço físico para projetos de pesquisa e extensão do CMPF; Apreciação e 21 

deliberação sobre pauta da 3ª Reunião Ordinária de 2021 no CONSEPE; Outras ocorrências. O 22 

professor Sharon Dantas da Cunha colocou a proposta de inclusão de ponto solicitado pelo 23 

DECEN: ‘Apreciação e deliberação sobre solicitação de espaço físico para ser utilizado como local 24 

de fabricação e alocação de kits experimentais e artesanais de Física’, posto em votação foi 25 

aprovado por dez votos favoráveis e três abstenções. O professor Eduardo Raimundo Dias Nunes 26 

solicita a inclusão do ponto ‘Apreciação e deliberação sobre os procedimentos e critérios para 27 

destinação dos códigos de vagas disponibilizados via memorando eletrônico n 133/2021’, posto 28 

em votação foi aprovado por cinco votos favoráveis, seis abstenções e um voto contrário. O 29 

professor Wesley de Oliveira Santos solicitou declaração de seu voto sobre a inserção do ponto, 30 

pois o mesmo não foi discutido na assembleia do DETEC, departamento que representa. O 31 

presidente passou para a discussão dos pontos. Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre 32 

ata da 2ª Reunião Ordinária de 2021 no CC – CMPF. Aprovado sem alterações por oito votos 33 

favoráveis e cinco abstenções. Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre solicitação de 34 

espaço físico para ser utilizado como local de fabricação e alocação de kits experimentais e 35 

artesanais de Física’. Aprovado por unanimidade sem alterações ou complementação. Terceiro 36 

ponto: Apreciação e deliberação sobre uso de espaço físico para projetos de pesquisa e extensão 37 

do CMPF. O professor Sharon Dantas da Cunha propôs dois encaminhamentos que o pleito fosse 38 
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aprovado até o retorno das aulas presenciais, quando do retorno abrir editais para espaço 39 

disponíveis para pesquisas e extensão; ou abrir edital agora para todos os espaços disponíveis. O 40 

professor Alex Pinheiro Feitosa indaga sobre a disponibilidade de espaços físicos. O presidente 41 

esclarece que há espaços físicos disponíveis. Foi votado o pedido de fala do professor Paulo 42 

Henrique Araújo Bezerra, aprovado por unanimidade. Explanou sobre o projeto e esclareceu que 43 

o mobiliário e equipamentos deverão ser adquiridos com recursos do projeto. Posto em votação 44 

três propostas: Aprovar; Aprovar até retorno pleno das aulas presenciais e abrir edital quando 45 

do retorno; Abrir Edital para todos os espaços disponíveis. Foi aprovado por onze votos e duas 46 

abstenções a segunda proposta sendo disponibilizado ao projeto o espaço físico solicitado e 47 

quando do retorno pleno das aulas presenciais será aberto edital com todos os espaços físicos 48 

disponíveis para atividades de pesquisa e extensão. Quarto ponto: apreciação e deliberação 49 

sobre os procedimentos e critérios para destinação dos códigos de vagas disponibilizados via 50 

memorando eletrônico n 133/2021. O professor Eduardo Raimundo Dias Nunes apresentou suas 51 

considerações sobre o assunto e propôs: Procedimentos: não criar comissão para o assunto. 52 

Coordenadores, Chefes e o próprio conselho tem condições de definir. Lembrar que entrará 53 

como ponto e passará em todas as instancias. Coordenadores: elaborar planilha com a estrutura 54 

curricular do curso (COMPONENTES CURRICULARES OBRIGATÓRIOS) e inserir os professores 55 

responsáveis; Porque não optativas? Cada curso tem sua demanda. Se resolver o problema das 56 

obrigatórias poderá ser resolvido o problema nas optativas. Chefes de departamento: enviar 57 

relatório. O professor Wesley de Oliveira Santos sugeriu que fosse adicionado aos critérios a 58 

carga horária dos componentes optativos e que se considerasse outros semestres além do atual 59 

dada a sua excepcionalidade. O professor Sharon Dantas da Cunha propõe o envio da planilha 60 

com a carga horária prevista pelo PPC, levando em conta a oferta nos semestres presenciais, os 61 

compartilhamentos, e a não oferta de alguns componentes. E indaga se as optativas estão sendo 62 

ofertadas. O professor Cecilio Martins de Sousa Neto questiona sobre o planejamento que foi 63 

realizado em outubro de 2020. E propõe que seja utilizado esse documento ao invés de se realizar 64 

novo estudo e levantamento de critérios que favorecem cursos A ou B em detrimento de outros. 65 

O professor Vinícius Samuel Valério de Souza propõe que o critério seja previsão de carga horária 66 

de graduação por área. Que haja reunião do CMPF na próxima quinta-feira, possibilitando aos 67 

departamentos reunirem-se na quarta-feira. O professor Pedro Thiago Valério De Souza propõe 68 

que como critério relação de Carga Horária/Quantidade de Professores, considerando todas as 69 

disciplinas (obrigatórias e optativas), considerando apenas professores efetivos, visando a maior 70 

compatibilidade no PPC atual e disciplinas optativas relacionadas à área de atuação do curso. O 71 

presidente propõe que seja critério a necessidade de cobrir as obrigatórias e “optatórias”, a partir 72 

de uma análise de funcionamento pleno do curso, desconsiderando ofertas de turmas por 73 

substituto e turmas ofertadas para suprir retenção. A professora Monique Lessa Vieira Olímpio 74 

solicitou que se registre a sobrecarga de carga horária dos professores da área de humanas que 75 

ministram aulas para quase todos os cursos do CMPF. Após as discussões as proposições 76 

apresentadas foram reunidas em proposta única, como procedimento: Envio da planilha com a 77 

carga horária prevista pelo PPC pelos coordenadores até o dia 26/04 o CMPF será convocado 78 

para o dia 30/04 e os departamentos devem ser convocados para apreciação. Levando em 79 

consideração os critérios: a) Necessidade de cobrir as obrigatórias e “optatórias”, a partir de uma 80 

análise de funcionamento pleno do curso, desconsiderando ofertas de turmas por substituto e 81 

turmas ofertadas para suprir retenção; b) atender as optativas com flexibilidade; c) atender os 82 

compartilhamentos de obrigatórias. Posto em votação foi aprovado por nove votos favoráveis, 83 

três abstenções e um voto contrário. O professor Pedro Thiago Valério De Souza solicita a 84 

declaração de voto de abstenção que embora concorde com os critérios, esse ponto não foi 85 

discutido em plenária do DETEC. Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre pauta da 3ª 86 

Reunião Ordinária de 2021 no CONSEPE. O professor Wesley de Oliveira Santos aponta a 87 
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necessidade de alteração na redação do ponto quatro de ‘Apreciação e emissão de resolução’ 88 

para ‘Apreciação e emissão de parecer’. Necessidade de se observar os despachos da PROGEPE 89 

no processo de redistribuição da professora Wagna. Em relação ao PPCs, ponto seis e sete, 90 

questionar sobre a creditação da extensão na carga horária da estrutura curricular. E se foi 91 

realizado a matriz de equivalência entre os componentes curriculares. O professor Sharon 92 

Dantas da Cunha solicita que se observe se a alteração dos PPCs existe a necessidade de aumento 93 

de código de vagas docente. Diante do cenário de escassez de códigos para que o Consepe não 94 

aprovasse algo que não pudesse ser implementado. Sexto ponto: Outras ocorrências. O 95 

professor Pedro Thiago Valério De Souza solicita que se observe os itens que foram solicitados 96 

para o Laboratório de Eletrônica. O professor Sharon Dantas da Cunha indica a necessidade de 97 

observação nos laboratórios para que goteiras não prejudiquem ou estraguem os equipamentos. 98 

O professor Wesley de Oliveira Santos indaga sobre o código de vaga da professora Maria 99 

Vanice. O professor Eduardo Raimundo Dias Nunes esclareceu que o processo de remoção 100 

interna houve um interessado, mas não atendia o perfil pois não possuía doutorado. Seguindo a 101 

vaga para provimento por meio de concurso público. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 102 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezoito horas e vinte e cinco 103 

minutos, da qual eu, Maria Jucione da Silva Nasser, secretário(a) executivo(a), lavro a presente 104 

ata, que dato, assino e após ser lida, votada e aprovada será assinada pela Presidência, e pelos 105 

conselheiros presentes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 106 

Aprovada em: ___ de _________ de 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 107 

PRESIDENTE:  ________________________________________________________________  108 

SECRETÁRIO (A) EXECUTIVO(A):  _________________________________________________  109 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 110 


