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ATA DA SEXTA 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 oito horas e trinta minutos de terça-feira, vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um, e de 1 
modo remoto, o professor Reudismam Rolim de Sousa, Diretor no CMPF, e, Presidente neste CC, 2 
inicia a Sexta Reunião Ordinária de 2021 no CC/CMPF da UFERSA. Presentes, virtualmente, os 3 
coordenadores de curso: Cecilio Martins de Sousa Neto, Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho, Pedro 4 
Thiago Valério de Souza, Rafaela Santana Balbi, Samara Martins Nascimento, Sanderlir Silva 5 
Dias, Wesley de Oliveira Santos, os chefes de departamento:  Eduardo Raimundo Dias Nunes 6 
(DCSAH), Francisco Ernandes Matos Costa (DECEN), Vinícius Samuel Valério de Souza (DETEC), 7 
os 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, o representante técnico-administrativo: Carlos Victor Saraiva Lacerda. Ausência 10 
justificada: Priscila Simeia de Melo Teixeira. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação 11 
sobre ata da 6ª Reunião Extraordinária e ata da 5ª Reunião Ordinária, ambas de 2021 no CC / 12 
CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre a pauta da 6ª Reunião Ordinária (RO) de 13 
2021 no CONSEPE; terceiro ponto Informes e outras ocorrências. Constatado o quórum virtual, 14 
o presidente saúda a todos e, apresenta a justificativa de ausência, a qual foi aprovada por 15 
unanimidade e sem abstenção. Na sequência, realiza a leitura da pauta, a coloca em discussão. 16 
São apresentadas as propostas de inclusão de ponto, pelo DETEC, que é aprovado por 17 
unanimidade e sem abstenção, como segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre perfil para 18 
vaga de professor substituto 40h do DETEC; pelo DCSAH, que são aprovados em bloco, por 19 
unanimidade e com três abstenções, como terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre 20 
solicitação de renovação de afastamento e afastamento do país da docente Bárbara Laís Felipe 21 
de Oliveira; e como quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre o perfil e pontos do concurso 22 
de substituto para a professora Bárbara Laís Felipe de Oliveira; os demais pontos são alterados 23 
para quinto ponto e sexto ponto, sequencialmente. Dessa maneira, a pauta como um todo é 24 
aprovada por unanimidade e sem abstenção. No primeiro ponto a ata da 6ª Reunião 25 
Extraordinária de 2021 no CC / CMPF é aprovada por unanimidade, com três abstenções e com 26 
ressalvas. A ata da 5ª Reunião Ordinária de 2021 no CC / CMPF é aprovada por unanimidade, 27 
com duas abstenções e sem ressalva. No segundo ponto é proposto e aprovado por unanimidade 28 
e com duas abstenções o acréscimo no perfil ‘dois’ de: Graduação em Sistemas de Informação, 29 
Graduação em Licenciatura em Computação e Informática. O ponto é aprovado por unanimidade 30 
e com uma abstenção. Durante o terceiro ponto a participação da professora Bárbara Lais Felipe 31 
de Oliveira é aprovada por unanimidade e sem abstenção. O ponto é aprovado por unanimidade 32 
e sem abstenção. O quarto ponto, sem discussão, é aprovado por unanimidade e com uma 33 
abstenção. No quinto ponto algumas colocações para o posicionamento do representante do 34 
CMPF no CONSEPE são apresentadas. No sexto ponto as informações referem-se à eleição para 35 
Chefe no DECEN, professores Glaydson Francisco Barros de Oliveira, Josenildo Ferreira Galdino; 36 
vaga do professor Lauro Cesar Bezerra Nogueira; felicitações à professora Bárbara Laís Felipe de 37 
Oliveira pela aprovação como única representante de nordeste brasileiro no doutorado 38 
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“sanduíche”, questionamento sobre a permissão para entrar no Campus nesse período de 39 
pandemia. Nada mais a tratar, o Presidente agradece a presença de todos e declara, às nove 40 
horas e quarenta e cinco minutos, encerrada a reunião, para a qual eu, Jonas Firmino Filho, 41 
secretário executivo, lavro a presente ata, que, após ser lida e aprovada, dato, assino e será 42 
referendada pelo presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 43 
Aprovada em: 18 de agosto de 2021. 44 
SECRETÁRIO EXECUTIVO:  _______________________________________________________  45 
PRESIDENTE: _________________________________________________________________  46 


