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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 no Centro Multidisciplinar de Pau dos 

Ferros convoca todos os conselheiros a se fazerem presentes, de modo remoto, à 6ª Reunião 

Extraordinária de 2021, com data e horário abaixo discriminados, para cumprir a seguinte pauta: 
 

 

1. Apreciação e deliberação sobre ata da 3ª Reunião Ordinária e da 5ª Reunião Extraordinária, 

ambas de 2021 no CC/CMPF; 

 

2. Apreciação e deliberação sobre perfis, componentes curriculares e pontos referentes aos 

códigos de vagas recebidos pelo CMPF; 
 

3. Apreciação e deliberação sobre Edital para disponibilização de espaços físicos no Campus 

Pau dos Ferros. 

 

 

Data: 14 de maio de 2021 (sexta-feira) 

Horário: 08h30min às 10h00min 

Local: Remotamente 
 
 

Pau dos Ferros/RN, 12 de maio de 2021. 
 
 
 
 

Ricardo Paulo Fonseca Melo 

Presidente 

 

 

 



 

 

1 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS 

BR 226, KM 405, s/n Bairro São Geraldo - Pau dos Ferros/RN 
Telefone: (84) 3317-8512 e-mail: cmpf@ufersa.edu.br site: www.paudosferros.ufersa.edu.br 

 

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 

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVFC_enBR853BR858&sxsrf=ALeKk03LX4XgxkpYkiASST4TzHlZMFWljQ:1615491593560&q=ufersa+-+universidade+federal+rural+do+semi-%C3%A1rido,+campus+de+pau+dos+ferros+telefone&ludocid=13932320623099034672&sa=X&ved=2ahUKEwj3hsmU_6jvAhVJLLkGHWKoANYQ6BMwKnoECCsQAg
https://www.google.com/search?q=ENDERE%C3%87O+UFERSA+PAU+DOS+FERROS&rlz=1C1AVFC_enBR853BR858&oq=ENDERE%C3%87O+UFERSA+PAU+DOS+FERROS&aqs=chrome..69i57.7728j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.paudosferros.ufersa.edu.br/
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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 
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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 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 



 

CMPF - Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros 
DCSAH – Departamento de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas 

 

VAGA PARA PERFIL PROFESSOR (A) EFETIVO 

Componente Curricular / Área: Arquitetura e Urbanismo com foco em Projeto de 
Arquitetura e Urbanismo, Representação Gráfica e Tecnologia BIM. 
 
Perfil: Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Doutorado em Arquitetura e Urbanismo ou 

Doutorado em áreas afins. 

Carga Horária: 40h 

Pontos: 

1. O papel da representação e expressão como linguagem nas diferentes fases da concepção 
projetual. 
2. O ensino do desenho na Geometria Descritiva. 
3. Estudo da perspectiva: tipos e importância na representação projetual. 
4. O uso dos materiais e dos instrumentos de desenho. Noções de escala. Construções 
fundamentais do desenho geométrico. Método das projeções cotadas. 
5. Desenho de Observação: noções de proporção, volume e profundidade. Representação do 
objeto arquitetônico e urbano como instrumento de comunicação. 
6. Hibridismos entre as técnicas tradicionais e as tecnologias digitais na representação gráfica 
em Arquitetura e Urbanismo. 
7. Modelagem de sólidos e superfícies, em ambientes virtuais informatizados, para a construção 
de modelos 3D multifuncionais das edificações e seu entorno. 
8. A prototipagem rápida e modelagem informacional como ferramenta de processo de ensino 
de Arquitetura e Urbanismo. 
9. O uso da tecnologia BIM para inserção da domótica na construção civil. 
10. Sistemas de Informações Geográfica (SIGs) como ferramentas de planejamento e apoio a 
decisão no exercício da Arquitetura e Urbanismo. 
 
 
Previsão de banca: 
Presidente: Dr. Eduardo Raimundo Dias Nunes (UFERSA – Pau dos Ferros) 
Membro: Dra. Ellen Priscila Nunes de Souza (UFERSA – Pau dos Ferros) 
Membro: Dra. Monique Lessa Vieira Olímpio (UFERSA – Pau dos Ferros) 
Suplente: Dr. Gabriel Leopoldino Paulo de Medeiros (UFERSA – Pau dos Ferros) 
 



PROPOSTA DE CONCURSO DOCENTE EFETIVO (40H) 

 

 

Perfil:  

• Graduação: Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia Ambiental ou 

Engenharia Agrícola e Ambiental ou Engenharia Agronômica ou Gestão Ambiental ou 

Engenharia Florestal; 

 

• Doutorado: Engenharia Ambiental ou Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia 

Sanitária e Ambiental ou em áreas afins. 

 

Componentes curriculares/Área:  

• Ambiente, Energia e Sociedade; 

• Climatologia; 

• Educação Ambiental; 

• Salinização; 

• Relação Solo-Água-Planta-Atmosfera. 

 

 



12/05/2021 E-mail de UFERSA - Fwd: Perfil Docente para Concurso
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Ricardo Paulo Fonseca Melo <ricardo.melo@ufersa.edu.br>

Fwd: Perfil Docente para Concurso 
1 mensagem

DETEC Departamento de Engenharia e Tecnologia - Pau dos Ferros <detec@ufersa.edu.br> 11 de maio de 2021 19:46
Para: Secretaria do CMPF Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros <cmpf@ufersa.edu.br>, Ricardo Paulo Fonseca Melo <ricardo.melo@ufersa.edu.br>, Campus
Pau dos Ferros <campuspaudosferros@ufersa.edu.br>

Boa noite!
Segue a proposta de concurso relativo ao provimento do código de vaga que o grupo da computação recebeu.

---------- Forwarded message --------- 
De: SAMARA MARTINS NASCIMENTO <samara.nascimento@ufersa.edu.br> 
Date: ter, 11 de mai de 2021 19:17 
Subject: Perfil Docente para Concurso 
To: Computação - CMPF/UFERSA <computacao.pdf@ufersa.edu.br> 

Boa noite, pessoal.
 
As Coordenações dos Cursos de Computação (BTI, ES e EC) hoje se reuniram e deliberaram pelo seguinte encaminhamento para o Perfil do
Concurso:
 
Graduação em Ciência da Computação ou Engenharia de Software ou Engenharia de Computação 
Doutorado em Ciência da Computação ou Engenharia de Software ou Engenharia de Computação e áreas afins
 
Disciplinas/Área:
Engenharia de Software;
Algoritmos e Estruturas de Dados;
Arquitetura de Software;
Compiladores;
Teoria da Computação
 
Pontos:

1)      Modelo de Ciclo de Vida de Software: Processos Tradicionais;
2)      Modelo de Ciclo de Vida de Software: Processos Ágeis;
3)      Verificação, Validação e Teste;
4)      Pilhas, Filas e Listas e seus algoritmos;

mailto:samara.nascimento@ufersa.edu.br
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5)      Árvores (Binária, Binária de Busca e AVL) e seus algoritmos;
6)      Padrões Arquiteturais de Software;
7)      Atributos de Qualidade de uma Arquitetura de Software;
8)      Análise Léxica e Sintática;
9)      Geração e Otimização de Código;
10)  Autômatos Finitos Determinísticos (AFDs); Expressões Regulares (ERs); Relação entre AFDs e ERs; Autômatos Finitos Não
Determinísticos; Operações com Autômatos;

 
Gostaríamos de solicitar os nomes de possíveis docentes que gostariam de compor a banca desse concurso.
Desde já, coloco meu nome a disposição (Samara).
 
Cordialmente,
Coordenação do Bacharelado em Tecnologia da Informação
Coordenação de Engenharia de Software
Coordenação de Engenharia de Computação

--  
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Computação - CMPF/UFERSA" group. 
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to computacao.pdf+unsubscribe@ufersa.edu.br. 
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/a/ufersa.edu.br/d/msgid/computacao.pdf/CALX8QDmKUi4OK5xUuFbAsv7q4L%
2B1Tk0STgd7Q_MFpRnWy2dpzQ%40mail.gmail.com. 
For more options, visit https://groups.google.com/a/ufersa.edu.br/d/optout. 

mailto:computacao.pdf+unsubscribe@ufersa.edu.br
https://groups.google.com/a/ufersa.edu.br/d/msgid/computacao.pdf/CALX8QDmKUi4OK5xUuFbAsv7q4L%2B1Tk0STgd7Q_MFpRnWy2dpzQ%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://groups.google.com/a/ufersa.edu.br/d/optout


 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS 

 

EDITAL Nº 001/2020 
 

EDITAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS NO CAMPUS 

PAU DOS FERROS 

 

A presente Comissão, formalizada pela PORTARIA UFERSA/CpPF Nº 

006/2021, de 3 de maio de 2021, com vistas a elaborar edital e analisar a documentação 

de inscrição para concorrer a espaço físico para os projetos de ensino, pesquisa e 

extensão, desenvolvidos na UFERSA - Campus Pau dos Ferros, vem por meio deste 

Edital abrir inscrição de projetos e ações para utilização de espaços destinados para este 

fim. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. OBJETIVOS 

O presente Edital tem como objetivo selecionar projetos e ações que utilizarão 

os espaços físicos disponíveis para este fim no Campus Pau dos Ferros durante o período 

de 1 (um) ano, e que têm como representantes seu coordenador(a) e/ou vice- 

coordenador(a). 

 

1.2. ESPAÇOS FÍSICOS DISPONÍVEIS NO CAMPUS 

Espaços físicos disponíveis para o desenvolvimento dos projetos e ações são 08 

salas no Bloco de Professores II (17,44 m², com ar condicionado) de numeração: 09*, 19, 

21, 23, 24, 25, 26 e 28. 
 

Parágrafo único: O espaço físico será disponibilizado de acordo com a ordem 

de classificação. 

 

1.3. DA SUBMISSÃO DOS PROJETOS 

Para concorrer a seleção dos espaços físicos disponíveis, as propostas devem 

atender, rigorosamente, as seguintes condições: 

 

a) Podem ser submetidos ao presente Edital, trabalhos, ações, programas ou 

projetos, nas áreas de Ensino, Pesquisa ou Extensão, cadastrados no sistema 

(SIGAA), aprovados em assembleia departamental com o status “Em execução” 

junto às respectivas pró-reitorias e que sejam coordenados, exclusivamente, por 

servidores docentes ou técnicos administrativos em educação, desta Instituição. 

b) Não podem ser submetidos os projetos, ações, trabalhos ou programas, que não 

estejam vinculados a alguma pró-reitoria ou não tenham sido aprovados em 

assembleia departamental, como também, os projetos que estejam com o status 



 

de “encerrado” ou “cancelado”. 

c) Coordenadores já contemplados com espaços físicos para projetos poderão 

concorrer, desde que, se contemplados pelo presente Edital, abram mão do 

espaço físico que já utilizam 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

2.1. Para concorrer a um dos espaços físicos é necessário que o coordenador(a) ou 

vice-coordenador(a) apresente, obrigatoriamente, os documentos listados a 

seguir: 

a) Ficha de inscrição para submissão dos projetos ao Edital de utilização de espaços 

físicos (ANEXO I); 

b) Comprovante de cadastro do projeto, ação, programa ou trabalho, no SIGAA 

(Com status “Em execução”), ou declaração emitida pela pró-reitoria à qual o 

projeto esteja vinculado; 

c) Planilha de pontuação do coordenador(a) ou vice-coordenador(a)/projeto, 

preenchida com apresentação dos documentos comprobatórios (ANEXO II) 

d) Cópia do projeto, ação, programa ou trabalho; 

e) Cópia do currículo lattes atualizado. 
 

Parágrafo único: Para a pontuação do ANEXO II será considerado, com 

exceção da titulação, a documentação obtida a partir do ano de 2018. 

 

2.2. Todos os documentos devem ser enviados em um único arquivo, seguindo a 

numeração do ANEXO II em formato (.pdf) para o e-mail, 

arquiteturaeurbanismo.pdf@ufersa.edu.br, e será desclassificado caso algum 

documento do item anterior não seja enviado. 

2.3. A Comissão não se responsabilizará por arquivos corrompidos e/ou falhas de 

envio. 

 

3. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

3.1. A Comissão designada pela Portaria UFERSA/CpPF Nº 006/2021, terá as 

seguintes atribuições: 

a) Analisar a documentação encaminhada no ato da inscrição e publicar o 

deferimento das propostas devidamente habilitadas conforme Edital; 

b) Avaliar o conteúdo preenchido na planilha de pontuação do(a) coordenador(a) 

ou vice-coordenador(a) do Projeto/ação, conforme ANEXO II; 

c) Atender aos prazos estabelecidos no presente Edital; 

d) Fornecer resposta aos recursos; 

e) Apresentar a classificação final à Direção do Campus Pau dos Ferros, para 

homologação; 

f) Emitir relatório final. 
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4. DA NOTA FINAL DE CLASSIFICAÇÃO E CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

4.1. A nota final de classificação do processo seletivo será obtida da soma de todos 

os quesitos respondidos na planilha de pontos do ANEXO II. 

4.2. Os projetos serão listados, em ordem decrescente, de acordo com a nota final de 

classificação. 

4.3. No caso de empate, serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios para 

desempate: 

a) Coordenador(a) com maior tempo comprovado de vínculo empregatício na 

UFERSA: 

b) Coordenador(a) com a maior idade dentre os empatados, considerando ano, mês 

e dia. 

 

5. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

 O resultado será divulgado por meio eletrônico na página do Câmpus 

(https://paudosferros.ufersa. edu.br), a partir do dia 7 de junho de 2021. 

6. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E DOS RECURSOS 

6.1. As atividades previstas neste Edital serão realizadas na seguinte ordem: 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do Edital 17/05/2021 

Período de inscrições 19/05/2021 a 21/05/2021 

Publicação do deferimento das inscrições 24/05/2021 

Recurso sobre indeferimento de inscrições 25/01/2021 (Até às 17h) 

Resultado parcial 02/06/2021 (Até às 18h) 

Recursos contra resultados 04/06/2021 (Até às 12h) 

Resultado final 07/06/2021 (Até às 12h) 

 

6.2. Os recursos referentes ao processo de análise e aprovação das solicitações 

deverão ser interpostos à Comissão avaliadora de acordo com o cronograma, 

através do e-mail: arquiteturaeurbanismo.pdf@ufersa.edu.br.  

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

7.1. As solicitações serão analisadas pela Comissão somente após a validação de 

toda a documentação requerida pelo Edital; 

7.2. As solicitações que não atendam aos critérios estabelecidos no presente Edital, 

especialmente quanto aos limites de prazo e documentos requeridos, serão 

consideradas inabilitadas; 

7.3. Não terá direito à impugnação dos termos deste Edital aquele que, tendo-o 

aceitado sem objeção, venha a apontar posteriormente eventuais falhas ou 

imperfeições; 

mailto:arquiteturaeurbanismo.pdf@ufersa.edu.br


 

7.4. O presente Edital tem validade de 2 (dois) semestres, portanto, surgindo outros 

espaços físicos durante o período de vigência deste, os classificados na lista 

serão prontamente beneficiados, sem necessidade de se submeterem à nova 

seleção. 

7.5. A permanência no espaço físico será a partir da homologação do resultado e 

enquanto o projeto ou ação estiver vigente, até no máximo 1 (um) ano, após 

esse período o projeto deverá concorrer novamente em edital. 

7.6. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão em consonância 

com a Direção do Campus. 

 

 

 

 

Comissão para disponibilização dos espaços físicos no Campus Portaria UFERSA/CpPF 

Nº 006/2021. 

  



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS 

 

EDITAL Nº 001/2020 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Título do Projeto  

Área temática do Projeto  

Coordenador(a) ou vice- 

coordenador(a) do projeto 

 

Telefones de contato  

E-mail  

Função/cargo  

Número da matrícula (SIAPE)  

 

 

Data:      /      /          
 

 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Coordenador(a)/Vice coordenador(a) 

 

 

 

 

 

 
* A assinatura desta ficha de inscrição implica na ACEITAÇÃO das condições citadas neste Edital que 

regulariza esta seleção. 
* A área temática refere-se à Tabela de áreas de conhecimento CAPES 

(http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_

072012_atualiza da_2017_v2.pdf). 
* Encaminhar esta ficha, devidamente preenchida e assinada, juntamente com os anexos e documentos 

comprobatórios, pelo e-mail: arquiteturaeurbanismo.pdf@ufersa.edu.br  
  

http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_atualiza
http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_atualiza
http://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConhecimento_072012_atualiza
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS 

 

EDITAL Nº 001/2020 

PLANILHA DE PONTUAÇÃO DO COORDENADOR(A) OU VICE 

COORDENADOR(A) / PROJETO PARA OS ANOS DE 2018-2021 

 

GRUPO 1 - TITULAÇÃO, PROJETOS, ORIENTAÇÃO 

ITEM 
DESCRIÇÃO (Coordenador/Vice 

coordenador) 
PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
CANDIDATO 

PONTUAÇÃO 
COMISSÃO 

1.1 Título de Doutor* 10,0   

1.2 Título de Mestre 5,0   

1.3 
Coordenação de projetos financiados 

aprovados 10,0/Projeto   

1.4 
Participação em projetos financiados 

aprovados 5,0/Projeto   

1.5 Coordenação de projetos não financiados 5,0/Projeto   

1.6 
Participação em projetos não financiados 

aprovados 2,5/Projeto   

1.7 
Orientação de Trabalho ou Projeto Final de 

Curso 0,5/Aluno/Semestre   

1.8 Orientação de Estágio 0,1/Aluno/Semestre   

1.9 Orientação de Doutorado concluída 6,0/Aluno   

1.10 Orientação de Doutorado em andamento 1,5/aluno/ano   

1.11 Orientação de Mestrado concluída 3,0/Aluno   

1.12 Orientação de Doutorado em andamento 1,0/aluno/Ano   

1.13 
Orientação de Iniciação Científica (IC) 

concluída 1,0/Aluno   

1.14 
Orientação de Iniciação Científica (IC) em 

andamento 0,5/aluno/Ano   

TOTAL DO GRUPO 1   

GRUPO 2 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

2.1 
Artigo técnico científico publicado em 

jornais ou periódicos com Qualis A1 
5,0/Artigo   

2.2 
Artigo técnico científico publicado em 

jornais ou periódicos com Qualis A2 
4,5/Artigo   



 

2.3 
Artigo técnico científico publicado em 
jornais ou periódicos com Qualis B1 

3,0/Artigo   

2.4 
Artigo técnico científico publicado em 
jornais ou periódicos com Qualis B2 

2,5/Artigo   

2.5 
Artigo técnico científico publicado em 
jornais ou periódicos com Qualis B3 

2,0/Artigo   

2.6 
Artigo técnico científico publicado em 
jornais ou periódicos com Qualis B4 

1,5/Artigo   

2.7 
Artigo técnico científico publicado em 

jornais ou periódicos com Qualis C 
0,5/Artigo   

2.8 
Publicação de livro didático, cultural ou 

técnico (na área de atividade acadêmica do 
docente) 

6,0/Livro   

2.9 
Tradução de livro didático, cultural ou 

técnico (na área de atividade acadêmica do 
docente) 

2,5/Livro   

2.10 
Capítulo de livro didático, cultural ou 

técnico (na área de atividade acadêmica do 
docente) 

2,0/Capítulo   

2.11 
Trabalho apresentado em evento científico 

internacional 
1,5/Trabalho   

2.12 
Trabalho apresentado em evento científico 

nacional 
1,0/Trabalho   

2.13 
Trabalho apresentado em evento científico 

regional 
0,5/Trabalho   

TOTAL DO GRUPO 2   

GRUPO 3 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

3.1 Direção/Pró reitoria 2,0/Ano   

3.2 
Chefe de Departamento/Coordenação de 

Curso 
1,5/Ano   

3.3 Vice Chefe/Vice Coordenação 1,0/Ano   

3.4 
Representantes do Conselho Superior/ 

Centro 
1,25/Ano   

3.5 NDE/Colegiado de Curso 1,0/Ano   

TOTAL DO GRUPO 3   

GRUPO 4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 
Participação de duas ou mais unidades 

acadêmicas e/ou colaboração com 
Empresas 

2,0   

4.2 Convênios com Prefeituras 2,0   

4.3 Com Financiamento 3,0   

4.4 
Público-alvo: interno e externo – discentes, 

servidores e comunidade 
4,0   

4.5 
Público-alvo: externo – discentes e 

Servidores 
3,5   

4.6 
Público-alvo: interno – discentes e 

servidores 
2,5   



 

4.7 Público-alvo: externo – discentes 2,0   

4.8 Público-alvo: interno – discentes 1,0   

4.9 Abrangência nacional 4,5   

4.10 Abrangência estadual 3,0   

4.11 Abrangência municipal 1,5   

4.12 Geração de Produtos 2,5   

4.13 Geração de Serviços 2,5   

4.14 Geração atividade para a comunidade 2,5   

4.15 Geração de renda para a comunidade 2,5   

4.16 Discentes bolsistas no projeto 0,5 cada (máximo 10 pontos)   

4.17 Discentes voluntários no projeto 0,25 cada (máximo 5 pontos)   

TOTAL DO GRUPO 4   

* Para a titulação de doutor, não será computado a pontuação referente ao título de Mestre. 
 

 

 
 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do(a) Coordenador(a)/Vice coordenador(a) 
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