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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 

Centro Multidisciplinar de 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 7ª Reunião 

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

 

1. Apreciação e deliberação sobre ata da 8ª Reunião Ordinária de 2021 no CC/CMPF; 

 

2. Compilação de considerações sobre a minuta de resolução para o retorno gradual de ensino 

presencial. 
 

 

 

Data: 27 de setembro de 2021 (segunda-feira) 

Horário: 08h00min às 08h30min 

Local: Remotamente 
 
 

Pau dos Ferros/RN, 23 de setembro 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, São Geraldo - Pau dos Ferros/RN 

Telefone: (84) 3317-8512 e-mail: cmpf@ufersa.edu.br, campuspaudosferros@ufersa.edu.br 
 

ATA DA OITAVA 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 quarta-feira, vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e um, 1 
e de modo remoto, o professor Reudismam Rolim de Sousa, Diretor no CMPF, e, Presidente 2 
neste CC, inicia a Oitava Reunião Ordinária de 2021 no CC/CMPF da UFERSA. Presentes, 3 
virtualmente, os coordenadores de curso: Cecilio Martins de Sousa Neto, Pedro Thiago Valério 4 
de Souza, Rafaela Santana Balbi, Samara Martins Nascimento, Sanderlir Silva Dias, Wesley de 5 
Oliveira Santos, os chefes de departamento:  Eduardo Raimundo Dias Nunes (DCSAH), Vinícius 6 
Samuel Valério de Souza (DETEC), os representantes docentes: Monique Lessa Vieira Olímpio 7 
(DCSAH), Sharon Dantas da Cunha (DECEN), a representante discente: Emanuelle Fernandes 8 
Primo Oliveira, a representante técnico-administrativa: Priscila Simeia de Melo Teixeira. 9 
Ausências justificadas: Cláwsio Rogério Cruz de Sousa, Glaydson Francisco Barros de 10 
Oliveira, Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho, Josenildo Ferreira Galdino. PAUTA: primeiro ponto 11 
Apreciação e deliberação sobre ata da 7ª Reunião Ordinária de 2021 no CC / CMPF; segundo 12 
ponto Apreciação e deliberação sobre o Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Direito - 13 
Campus Pau dos Ferros; terceiro ponto Apreciação da pauta da 8ª Reunião Ordinária (RO) de 14 
2021 no CONSEPE; quarto ponto Informes e outras ocorrências. Constatado o quórum virtual, o 15 
presidente saúda a todos e, apresenta as justificativas de ausência, as quais foram aprovadas em 16 
bloco por unanimidade e com uma abstenção. Na sequência, realiza a leitura da pauta, a coloca 17 
em discussão. O DETEC apresenta a proposta de inclusão: 3. Apreciação e deliberação sobre perfil 18 
e pontos para remoção, redistribuição, aproveitamento de concurso ou concurso de professor 19 
efetivo em decorrência da redistribuição da servidora docente Veronica Maria Lima Silva; e o 20 
DCSAH apresenta a proposta de inclusão: 4. Apreciação e deliberação sobre perfil, pontos e 21 
banca examinadora para remoção, redistribuição, aproveitamento de concurso ou concurso de 22 
professor efetivo em decorrência da vacância do servidor docente Daniel Paulo de Andrade Silva. 23 
Assim são aprovadas por unanimidade e sem abstenção. A secretaria do CMPF solicita a inclusão: 24 
5. Eleição da comissão para elaboração do PQD-2022, conforme nomes indicados previamente 25 
pelos departamentos. A solicitação é aprovada por unanimidade e com duas abstenções. O 26 
presidente solicita que seja atendido o pedido da Coordenação do Curso Engenharia Ambiental 27 
e Sanitária para leitura de documento por ela apresenta, o que fica para outras ocorrências. A 28 
representante técnico-administrativa Priscila Simeia de Melo Teixeira propõe a retirada do 29 
ponto e após ampla discussão, é aprovada a retirada com cinco votos favoráveis, quatro votos 30 
contrários, e três abstenções.  Na sequência, o professor Sharon Dantas da Cunha propõe a 31 
inclusão: Criação do Curso de Direito, e como encaminhamento criação de uma comissão 32 
presidida pelo professor Rodrigo de Almeida Leite com integrantes do CMPF para modificação 33 
do PPC apresentado pela reitoria, a qual recebe sete votos favoráveis e cinco votos contrários. 34 
Após isso o DETEC propõe a alteração da ordem da pauta, o que se expressa em resumo a seguir: 35 
primeiro ponto ata; segundo ponto perfis; terceiro ponto comissão PQD/2022; quarto ponto 36 
Criação do Curso de Direito; quinto ponto pauta CONSEPE; sexto ponto ocorrências. Dessa forma 37 
a pauta como um todo é aprovada por unanimidade e sem abstenção. No primeiro ponto a ata 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
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da 7ª Reunião Ordinária de 2021 no CC / CMPF é aprovada por unanimidade, com três abstenções 39 
e sem ressalvas. No segundo ponto os perfis são aprovados em bloco por unanimidade e sem 40 
abstenção. Durante o terceiro ponto os nomes dos professores: Glauber Barreto Luna, Rafaely 41 
Angelica Fonseca Bandeira, Sharon Dantas da Cunha (titulares), Pedro Thiago Valério de Souza, 42 
Ricardo Paulo Fonseca Melo (suplentes) são aprovados por unanimidade e com uma abstenção. 43 
No quarto ponto a discussão sobre a criação do curso de graduação em Direito no CMPF é aberta 44 
e o ponto é aprovado por unanimidade e com uma abstenção. E são aprovados os seguintes 45 
encaminhamentos: 1. Emitir portaria com comissão de estudo de impacto para a implantação do 46 
curso: Direito composta por três docentes, três técnicos administrativos, três discentes, 47 
aprovado com oito votos e uma abstenção. 2. Indicação de nomes do CMPF para acrescentar à 48 
comissão de elaboração no PPC do curso: Direito, e aprovada com seis votos favoráveis e três 49 
abstenções com o mesmo quantitativo de três professores, três técnicos administrativos, três 50 
discentes. No quinto ponto alguns encaminhamentos para o representante do CMPF no 51 
CONSEPE são apresentados. Durante o sexto ponto as informações referem-se à Reitoria 52 
Itinerante, ausência de recursos para o CMPF, dificuldades no curso: Arquitetura e Urbanismo. 53 
Nada mais a tratar, o Presidente agradece a presença de todos e declara, às treze horas e 54 
cinquenta e quatro minutos, encerrada a reunião, para a qual eu, Jonas Firmino Filho, secretário 55 
executivo, lavro a presente ata, que, após ser lida e aprovada, dato, assino e será referendada 56 
pelo presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 57 
Aprovada em: ___ de _________ de 2021. 58 
SECRETÁRIO EXECUTIVO:  _______________________________________________________  59 
PRESIDENTE: _________________________________________________________________  60 


