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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 (CC) no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros 

(CMPF), convoca todos os conselheiros a se fazerem presentes, de modo remoto, à 6ª Reunião 

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

 

1. Apreciação e deliberação sobre ata da 6ª Reunião Extraordinária e ata da 5ª Reunião 

Ordinária, ambas de 2021 no CC / CMPF; 

 

2. Apreciação da pauta da 6ª Reunião Ordinária de 2021 no CONSEPE; 

 

3. Informes e outras ocorrências. 

 

 

Data: 27 de julho de 2021 (terça-feira) 

Horário: 08h30min às 09h30min 

Local: Remotamente 
 
 

Pau dos Ferros/RN, 21 de julho de 2021. 
 
 
 
 

Reudismam Rolim de Sousa 

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 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 SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E UM DO CONSELHO DE 
CENTRO (CC) NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF) DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA). 

Aos catorze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, sexta-feira, às oito horas e trinta 1 

minutos, por meio de reunião remota, realizou-se a Sexta Reunião Extraordinária do Conselho de 2 

Centro do Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros, da Universidade Federal Rural do Semi-3 

Árido, presidida pelo professor Ricardo Paulo Fonseca Melo, diretor no CMPF. Estavam 4 

presentes os seguintes representantes: coordenações de cursos: Alex Pinheiro Feitosa, Alisson 5 

Gadelha de Medeiros, Anna Cristina Andrade Ferreira, Cecílio Martins de Sousa Neto, 6 

Reudismam Rolim de Sousa, Sanderlir Silva Dias e Samara Martins Nascimento; dos 7 

departamentos: Eduardo Raimundo Dias Nunes do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas 8 

e Humanas – DCSAH, Thatyara Freire de Souza do Departamento de Ciências Exatas e Naturais – 9 

DECEN e Vinícius Samuel Valério de Sousa do Departamento de Engenharias e Tecnologias – 10 

DETEC; dos docentes: Verônica Maria Lima Silva, Monique Lessa Vieira Olimpio, Sharon Dantas 11 

da Cunha e Anderson Queiroz Lemos; da representação discente: Maria Vitoria Freire de Souza 12 

Bezerra. Constatado o quórum, o presidente da reunião saudou a todos e deu início à reunião. O 13 

presidente colocou em votação as justificativas de ausência de Antonio Diego Silva Farias, 14 

Rafaela Santana Balbi e Wesley de Oliveira Santos. Todas as justificativas foram aprovadas por 15 

unanimidade. Em seguida o presidente colocou em apreciação a seguinte Pauta: primeiro ponto 16 

- Apreciação e deliberação sobre ata da 3ª Reunião Ordinária e da 5ª Reunião Extraordinária, 17 

ambas de 2021 no CC/CMPF; segundo ponto - Apreciação e deliberação sobre perfis, 18 

componentes curriculares e pontos referentes aos códigos de vagas recebidos pelo CMPF; 19 

terceiro ponto - Apreciação e deliberação sobre Edital para disponibilização de espaços físicos 20 

no Campus Pau dos Ferros. Em votação, a pauta foi aprovada por unanimidade. O presidente 21 

abriu o primeiro ponto apresentando a ata da Terceira Reunião Ordinária de dois mil e vinte e 22 

um do Conselho de Centro. Não houve discussão, o presidente a colocou em votação, sendo 23 

aprovada por nove votos a favor e cinco abstenções. Logo em seguida foi colocada em apreciação 24 

a ata da Quinta Reunião Extraordinária de dois mil e vinte e um do Conselho de Centro. Nenhuma 25 

observação foi levantada, o presidente abriu a votação da ata, que foi aprovada por nove votos 26 

a favor e cinco abstenções. Segundo ponto - Apreciação e deliberação sobre perfis, componentes 27 

curriculares e pontos referentes aos códigos de vagas recebidos pelo CMPF. Neste ponto o 28 

professor Eduardo Raimundo Dias Nunes relatou sobre uma dúvida que surgiu numa reunião do 29 

DCSAH a respeito dos componentes curriculares optativos compartilhados entre os cursos de 30 

Arquitetura e Urbanismo e o de Engenharia Ambiental e Sanitária. O professor Alex Pinheiro 31 

Feitosa respondeu que fez uma consulta à coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo 32 

sobre o assunto antes de levar para a discussão a proposta de inserir na nova estrutura curricular 33 

estes componentes. O professor Eduardo disse também que para os próximos códigos de vagas 34 

que seja disponibilizado para o Centro seja levado em consideração o que foi acordado em 35 

reunião passada sobre a carga horária das áreas de arquitetura e humanas. O professor Alex 36 

Pinheiro Feitosa perguntou se é necessário enviar logo os pontos do concurso, já que até o 37 

momento só enviou o perfil e os componentes curriculares, barra, área. O presidente da reunião 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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disse que não há problema de ser aprovado agora o perfil e os componentes. No entanto, o 39 

presidente alertou que o coordenador atente aos prazos estipulados para apreciação dos pontos 40 

antes do recesso. A professora Verônica Maria Lima Silva propôs a alteração no documento 41 

enviado pelo curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, onde está Climatologia para 42 

Climatologia e Meteorologia. A professora propôs também a alteração da redação no ponto dez 43 

da vaga de computação ficando: Autômatos Finitos Determinísticos (AFDs); Expressões Regulares 44 

(ERs); Autômatos Finitos Não Determinísticos (AFNs); Relações entre AFDs, AFNs e ERs; 45 

Propriedades de Fecho de Linguagens Regulares. O professor Sharon Dantas da Cunha fez uma 46 

observação em relação ao perfil da área de software, se não há possibilidade de outros cursos de 47 

graduações, além dos que estão descritos no perfil do concurso, serem também contemplados. 48 

O professor Cecílio Martins de Sousa Neto respondeu que o curso buscou perfis com formação 49 

voltada para a prática, que houve um receio de abrir muito para graduações e acabe por ter mais 50 

componentes curriculares com perfil mais teórico. O professor disse também que o docente que 51 

entrar deverá ministrar o componente curricular de compiladores. O presidente abriu a votação 52 

dos perfis. O primeiro a ser votado foi o do curso de Arquitetura e Urbanismo. Aprovado por 53 

unanimidade. O segundo a ser votado foi o do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Foram 54 

colocadas duas propostas, a primeira mantendo o texto original enviado pelo curso de 55 

Engenharia Ambiental e Sanitária; a segunda proposta foram a alteração apresentada pela 56 

professora Verônica Maria Lima Silva. Em votação, a segunda proposta foi aprovada por 57 

unanimidade. Em seguida foi colocado em votação o documento encaminhado pelas 58 

coordenações de cursos de computação (Engenharia de Computação, Bacharelado em 59 

Tecnologia da Informação e Engenharia de Software) sobre o perfil. Foram votadas duas 60 

propostas, a primeira mantendo o texto original e a segunda com a alteração sugerida pela 61 

professora Verônica Maria Lima Silva. Aprovada por unanimidade a segunda proposta. Terceiro 62 

ponto - Apreciação e deliberação sobre Edital para disponibilização de espaços físicos no Campus 63 

Pau dos Ferros. A professora Verônica Maria Lima Silva trouxe uma proposta a partir de uma 64 

dúvida levantada no DETEC sobre a duração do edital, de alterar a duração do edital e da cessão 65 

do direito de uso do espaço físico, ambos para dois anos. O professor Eduardo Raimundo Dias 66 

Nunes sugeriu que o período do uso do espaço físico coincida com a vigência do projeto. O 67 

presidente abriu a votação das propostas apresentadas. A primeira proposta foi o de manter o 68 

texto original; a segunda proposta foi o da professora Verônica Maria Lima Silva; a terceira 69 

proposta a do professor Eduardo Raimundo Dias Nunes. Aprovada por seis votos a segunda 70 

proposta, contra quatro votos e três abstenções. O texto do item 1.1 do referido edital ficou com 71 

a seguinte disposição: O presente Edital tem como objetivo selecionar projetos e ações que 72 

utilizarão os espaços físicos disponíveis para este fim no Campus Pau dos Ferros durante o período 73 

de 2 (DOIS) anos, e que têm como representantes seu coordenador(a) e/ou vice-coordenador(a). 74 

Em seguida foi discutido o cronograma do edital. Foi proposto pelo presidente da reunião a 75 

alteração do cronograma. Em votação duas propostas, a primeira de acordo com o texto original 76 

e a segunda a encaminhada pelo presidente. Aprovada a segunda proposta por unanimidade. 77 

Também foi sugerido a modificação do item 7.5 do edital. Foram apresentadas duas propostas. 78 

O presidente colocou em votação as propostas, sendo aprovada a sugestão exposta pelo 79 

professor Eduardo Raimundo Dias Nunes por cinco votos, contra dois votos para a proposta do 80 

presidente da reunião e duas abstenções. Em seguida, foi colocado em votação o edital com as 81 

modificações acatadas. Aprovado o edital por unanimidade. O texto do item 7.5 do referido edital 82 

ficou com a seguinte disposição: A permanência no espaço físico será a partir da homologação 83 

do resultado e enquanto o projeto ou ação estiver vigente. Após esse período o projeto deverá 84 

concorrer novamente em edital. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença 85 

de todos e declarou encerrada a reunião às dez horas e cinco minutos, da qual eu, George Luis 86 
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de Amorim Gomes, secretário executivo, lavro a presente ata, que dato, assino e após ser lida e 87 

aprovada será referendada pelo presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 88 

Aprovada em: __ de ________ de _____. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 89 

Presidente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 90 

Ricardo Paulo Fonseca Melo ______________________________________________________ 91 

Secretário Executivo:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 92 

George Luis de Amorim Gomes ____________________________________________________ 93 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 94 
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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 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). 

Às catorze horas e trinta minutos de terça-feira, um de junho de dois mil e vinte e um, e de modo 1 
remoto, o professor Ricardo Paulo Fonseca Melo, Diretor no CMPF, e, Presidente neste CC, inicia 2 
a Quinta Reunião Ordinária de 2021 no CC/CMPF da UFERSA. Presentes, virtualmente, os 3 
coordenadores de curso: Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho, Pedro Thiago Valério de Souza, 4 
Rafaela Santana Balbi, Samara Martins Nascimento, Sanderlir Silva Dias, Wesley de Oliveira 5 
Santos, os chefes de departamento:  Eduardo Raimundo Dias Nunes (DCSAH), Thatyara Freire 6 
de Souza (DECEN), Vinícius Samuel Valério de Souza (DETEC), os representantes docentes: 7 
Monique Lessa Vieira Olímpio (DCSAH), Antonio Diego Silva Farias (DECEN), Veronica Maria 8 
Lima Silva (DETEC), a representante discente: Emanuelle Fernandes Primo Oliveira, a 9 
representante técnico-administrativa: Priscila Simeia de Melo Teixeira. Ausências justificadas: 10 
Cecílio Martins de Sousa Neto, Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo, Reudismam Rolim de 11 
Sousa. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 4ª Reunião Ordinária de 12 
2021 no CC / CMPF; segundo ponto Indicação de representantes do CMPF para o CONSEPE; 13 
terceiro ponto Indicação de representantes do CMPF para o Comitê Institucional de Iniciação 14 
Científica; quarto ponto Apreciação e deliberação sobre o Relatório Anual de 2020 de Atividades 15 
no CMPF; quinto ponto Apreciação e deliberação sobre os horários para o semestre 2021.1 no 16 
CMPF; sexto ponto Apreciação e deliberação sobre a pauta da 5ª Reunião Ordinária (RO) de 2021 17 
no CONSEPE; sétimo ponto Informes e outras ocorrências. Constatado o quórum virtual, o 18 
presidente saúda a todos e, apresenta as justificativas de ausência, as quais foram votadas e 19 
aprovadas por unanimidade, em conjunto, e sem abstenção. Na sequência, realiza a leitura da 20 
pauta, a coloca em discussão. São apresentadas as propostas de inclusão de ponto, pelo Curso 21 
Bacharelado em Tecnologia da Informação: Apreciação e deliberação sobre perfil de vaga e 22 
pontos para concurso para professor substituto referente a vacância do docente Thiago Pereira 23 
Rique; Apreciação e deliberação sobre perfil de vaga e pontos para remoção interna, 24 
redistribuição, aproveitamento ou concurso para professor efetivo referente a vacância do 25 
docente Thiago Pereira Rique; A inclusão desses como sexto ponto e sétimo ponto, 26 
respectivamente, é aprovada por unanimidade e com uma abstenção. Há a proposta pelo DCSAH 27 
de alterar a ordem do quinto ponto para o segundo ponto, e sequencialmente os demais pontos, 28 
o que é aprovado por unanimidade e com duas abstenções. A ordem do que na convocação eram 29 
sexto ponto e sétimo ponto, passa para, respectivamente, oitavo ponto e nono ponto. Dessa 30 
maneira, a pauta é aprovada por unanimidade e com uma abstenção. No primeiro ponto a ata 31 
da 4ª RO de 2021 no CC / CMPF é aprovada por unanimidade, sem abstenção e sem ressalva. No 32 
segundo ponto os horários para o semestre 2021.1 no CMPF recebem algumas alterações, 33 
aprovadas separadamente. O professor Vinícius Samuel Valério de Souza solicita que registre 34 
sua colocação de que explicou todas as consequências de liberar o servidor docente Rodrigo 35 
Soares Semente e que essa foi uma decisão do DETEC. Fica aprovada por unanimidade e com três 36 
abstenções a proposta do professor Vinícius Samuel Valério de Sousa, a saber: Autorizar o Chefe 37 
a realizar, após esta assembleia e sem a necessidade de aprovação por parte da plenária do 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
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Departamento (DETEC) e do Conselho de Centro (CC), eventuais ajustes nas turmas de 39 
componentes curriculares a serem ofertadas no semestre letivo de 2021.1. Nesses termos, essa 40 
autorização estará condicionada à concordância tanto por parte dos docentes envolvidos nas 41 
turmas que eventualmente serão modificadas, bem como das coordenações de curso que o 42 
realizarem. No terceiro ponto são indicados os docentes Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho 43 
(titular), Rafaela Santana Balbi (suplente) para representar o CMPF no CONSEPE. No quarto 44 
ponto são indicados os servidores docentes Wesley de Oliveira Santos (titular), Antonio Diego 45 
Silva Farias (suplente) para representar o CMPF no Comitê Institucional de Iniciação Científica. 46 
Durante o quinto ponto o Relatório Anual de 2020 de atividades no CMPF é aprovado por 47 
unanimidade e sem abstenção. No sexto ponto o perfil e pontos para concurso para professor 48 
substituto são aprovados da forma como enviado por correspondência eletrônica no e-mail da 49 
convocação, muito embora, fora apresentada proposta para inclusão de graduação em 50 
Bacharelado em Tecnologia da Informação ou Sistemas, graduação em Sistemas de Informação, 51 
porém, não foi aprovada. No sétimo ponto há a proposta para que sejam incluídas no perfil: 52 
graduação em Bacharelado em Tecnologia da Informação ou Sistemas, graduação em Sistemas 53 
de Informação, a qual é aprovada com sete votos favoráveis e cinco abstenções. Assim o ponto 54 
é concluído. Durante o oitavo ponto algumas propostas para o voto do representante do CMPF 55 
no CONSEPE são apresentadas para o ponto 5. Apreciação e deliberação sobre minuta de 56 
resolução que dispõe sobre a creditação das ações de extensão nos currículos dos cursos de 57 
graduação da UFERSA. No nono ponto as informações referem-se à transmissão de cerimônia 58 
de encerramento do mandato da atual gestão do Câmpus e agradecimentos. Nada mais a tratar, 59 
o Presidente agradece a presença de todos e declara, às dezessete horas e sete minutos, 60 
encerrada a reunião, para a qual eu, Jonas Firmino Filho, secretário executivo, lavro a presente 61 
ata, que, após ser lida e aprovada, dato, assino e será referendada pelo presidente. xxxxxxxxxxx 62 
Aprovada em: ___ de _________ de 2021. 63 
SECRETÁRIO EXECUTIVO:  _______________________________________________________  64 
PRESIDENTE: _________________________________________________________________  65 


