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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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). 

Às oito horas e trinta e dois minutos de sexta-feira, trinta de abril de dois mil e vinte e um, e de 1 
modo remoto, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo, Diretor no CMPF, e, Presidente neste 2 
CC, inicia a Quinta Reunião Extraordinária de 2021 no CC/CMPF da UFERSA. Presentes, 3 
virtualmente, os coordenadores de curso: Alex Pinheiro Feitosa, Cecílio Martins de Sousa Neto, 4 
Rafaela Santana Balbi, Reudisman Rolim de Sousa, Samara Martins Nascimento, Sanderlir Silva 5 
Dias, Wesley de Oliveira Santos, os chefes de departamento:  Eduardo Raimundo Dias Nunes 6 
(DCSAH), Thatyara Freire de Souza (DECEN), Vinícius Samuel Valerio de Souza (DETEC), os 7 
representantes docentes: Monique Lessa Vieira Olímpio (DCSAH), Antonio Diego Silva Farias 8 
(DECEN), Veronica Maria Lima Silva (DETEC), a representante discente: Emanuelle Fernandes 9 
Primo Oliveira, a representante técnico-administrativa: Priscila Simeia de Melo Teixeira. PAUTA: 10 
primeiro ponto Indicação de servidores para compor comissão de elaboração e implementação 11 
de edital de espaço físico com destinação a alocar projetos/ações de extensão e/ou pesquisa; 12 
segundo ponto Apreciação e deliberação sobre renovação de afastamento conforme processo 13 
23091.001267/2018-34; terceiro ponto Apreciação e deliberação sobre a destinação dos códigos 14 
de vaga docente conforme descrito no Memorando Eletrônico Nº 133/2021 - GR (11.03). 15 
Constatado o quórum virtual, o presidente saúda a todos e, sem justificativa de ausência, realiza 16 
a leitura da pauta, a coloca em discussão. São apresentadas as propostas: Retirar o terceiro 17 
ponto, pelo DECEN, porém, recebe três votos favoráveis, doze votos contrários e sem abstenção, 18 
assim, o ponto é mantido. Alterar a ordem da pauta para que o terceiro ponto seja o primeiro 19 
ponto e os demais na sequência, pelo DCSAH, no entanto, recebe três votos favoráveis, dez votos 20 
contrários e uma abstenção, de modo que a pauta fica mantida como convocada. Alterar a 21 
redação do terceiro ponto, pelo DETEC, para: Revogação da decisão sobre procedimentos e 22 
critérios sobre destinação de códigos de vaga e apreciação e deliberação sobre mudança dos 23 
critérios e destinação dos códigos de vaga docente conforme descrito no MEMORANDO 24 
ELETRÔNICO Nº 133/2021 - GR (11.03), para a qual são apresentadas outras propostas, a saber: 25 
1. A redação encaminhada pelo DETEC; 2. Retirar a palavra “encaminhamento” pelo DCSAH; 3. 26 
Manter a redação da convocação. Colocadas em votação, a proposta 1 recebe nove votos, a 27 
proposta 2 não recebe votos, a proposta 3 recebe 4 votos e há duas abstenções. A pauta como 28 
um todo com a alteração da redação do terceiro ponto é aprovada por unanimidade e com uma 29 
abstenção. No primeiro ponto são indicados os servidores docentes Alisson Gadelha de Medeiros 30 
(DETEC), Sharon Dantas da Cunha (DECEN), o DCSAH indicará até o final da tarde de hoje, trinta 31 
de abril de dois mil e vinte e um. A indicação é aprovada por unanimidade e sem abstenção. No 32 
segundo ponto a renovação de afastamento é aprovada por unanimidade e com quatro 33 
abstenções. E no terceiro ponto, as propostas apresentadas são: 1) Destinar 1 código de vaga 34 
para Engenharia Ambiental e Sanitária, 1 código de vaga para Engenharia da Computação, 1 35 
código de vaga para Arquitetura e Urbanismo, pelo DETEC. 2) Destinar 1 código de vaga para os 36 
componentes curriculares Filosofia e Sociologia, 1 código de vaga para o Curso Arquitetura e 37 
Urbanismo, 1 código de vaga para os cursos Engenharia Ambiental e Sanitária e Engenharia de 38 
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Software, pelo DECEN. 3) Destinar 1 código de vaga para os componentes curriculares Filosofia e 39 
Sociologia, 2 códigos de vaga para o Curso Arquitetura e Urbanismo, pelo DCSAH. A proposta 1 40 
recebe oito votos, a proposta 2 recebe dois votos, a proposta 3 recebe três votos. Nada mais a 41 
tratar, o Presidente agradece a presença de todos e declara, às dez horas e quarenta e cinco 42 
minutos, encerrada a reunião, para a qual eu, Jonas Firmino Filho, secretário executivo, lavro a 43 
presente ata, que, após ser lida e aprovada, dato, assino e será referendada pelo presidente. xxx 44 
Aprovada em: ___ de _________ de 2021. 45 
SECRETÁRIO EXECUTIVO:  _______________________________________________________  46 
PRESIDENTE: _________________________________________________________________  47 


