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ATA DA NONA 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 quinta-feira, vinte e um de outubro 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 Nona Reunião Ordinária de 2021 no CC/CMPF da UFERSA. Presentes, 3 
virtualmente, os coordenadores de curso: Cecilio Martins de Sousa Neto, Jorge Luis de Oliveira 4 
Pinto Filho, Pedro Thiago Valério de Souza, Rafaela Santana Balbi, Samara Martins Nascimento, 5 
Sanderlir Silva Dias, Wesley de Oliveira Santos, os chefes de departamento:  Alex Pinheiro 6 
Feitosa (DETEC), Glaydson Francisco Barros de Oliveira (DECEN), Monique Lessa Vieira Olímpio 7 
(DCSAH), os representantes docentes: Katia Cilene da Silva Santos (DCSAH), Marília Cavalcanti 8 
Santiago (DETEC), Sharon Dantas da Cunha (DECEN), a representante discente: Maria Vitória 9 
Freire de Souza Bezerra, a representante técnico-administrativa: Priscila Simeia de Melo 10 
Teixeira. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 7ª Reunião 11 
Extraordinária de 2021 no CC / CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre 12 
disponibilização de vaga para substituto do professor Otávio Paulino Lavor; terceiro ponto 13 
Apreciação e deliberação sobre o resultado do Plano Anual de Qualificação e Formação Docente 14 
(PQD) 2022; quarto ponto Apreciação e deliberação sobre da pauta da 9ª Reunião Ordinária (RO) 15 
de 2021 no CONSEPE; quinto ponto Informes e outras ocorrências. Constatado o quórum virtual, 16 
o presidente saúda a todos e, sem justificativas de ausência, realiza a leitura da pauta, a coloca 17 
em discussão. A representante técnico-administrativa Priscila Simeia de Melo Teixeira propõe a 18 
inclusão do ponto: “Apreciação e deliberação sobre solicitação de revogação da Portaria 19 
UFERSA/GAB N.º 611, de 13 de outubro de 2021, e Portaria UFERSA/GAB N.º 620, de 15 de 20 
outubro de 2021, à Reitora da UFERSA, e, em grau de recurso, ao CONSUNI.” Depois de muitos 21 
apontamentos, colocações e questionamentos é aprovada por unanimidade e sem abstenção a 22 
participação da discente: Alice Sabino de Oliveira para expor algumas ponderações sobre o curso: 23 
Arquitetura e Urbanismo, com destaque para a busca de melhorias, pelo fato de o curso se 24 
efetivar no limite do limite. O professor Sharon Dantas da Cunha e o professor Wesley de 25 
Oliveira Santos propõem o desmembramento: 1) Apreciação e deliberação sobre solicitação de 26 
revogação da Portaria UFERSA/GAB N.º 611, de 13 de outubro de 2021, e Portaria UFERSA/GAB 27 
N.º 620, de 15 de outubro de 2021, à Reitora da UFERSA. 2) Apreciação do recurso ao CONSUNI, 28 
caso a revogação seja negada pela Reitora. Colocadas em votação as propostas recebem os 29 
seguintes quantitativos: proposta do professor Sharon Dantas da Cunha / Wesley de Oliveira 30 
Santos: 3 votos, proposta dos Técnico-administrativos em Educação (TAE): 9 votos, contrários: 2 31 
votos, uma abstenção. Depois é proposta a ordem de inclusão do ponto na pauta: para ser o 32 
segundo ponto ou o quinto ponto. A votação tem o seguinte resultado: como segundo ponto: 7 33 
votos, como quinto ponto: 5 votos, e duas abstenções. A pauta como um todo é votada, aprovada 34 
por unanimidade e com duas abstenções em que os pontos a partir do segundo, depois de 35 
incluído o proposto pelos TAE, sejam alterados em um ponto consequente. No primeiro ponto a 36 
ata da 7ª Reunião Extraordinária de 2021 no CC / CMPF é aprovada por unanimidade, com quatro 37 
abstenções e sem ressalvas. No segundo ponto a solicitação de revogação da Portaria 38 
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UFERSA/GAB N.º 611, de 13 de outubro de 2021, e Portaria UFERSA/GAB N.º 620, de 15 de 39 
outubro de 2021, à Reitora da UFERSA com um prazo de até cinco dias úteis é aprovada por doze 40 
votos favoráveis, dois contrários, uma abstenção, e, nesse mesmo ensejo, caso seja negada pela 41 
Reitora a revogação, que se encaminhe ao Conselho Universitário (CONSUNI) como recurso. 42 
Durante o terceiro ponto é aprovada por unanimidade e sem abstenção, a contratação de 43 
professor substituto para o professor Otávio Paulino Lavor bem como, aprovado por 44 
unanimidade e sem abstenção o encaminhamento a seguir, proposto pelo professor Sharon 45 
Dantas da Cunha consulta à PROGEPE/PROPPG sobre o procedimento para utilizar mais de 20% 46 
(vinte por cento) das vagas de substituto para afastamento em nível de pós-doutorado. Se é um 47 
direito adquirido do docente, existindo sobra de vagas, ou se precisa de alguma autorização 48 
especial, como por exemplo, do Conselho de Centro. No quarto ponto o resultado do PQD 2022 49 
no CMPF é aprovado por unanimidade e sem abstenção. No quinto ponto alguns 50 
encaminhamentos para o representante do CMPF no CONSEPE são apresentados, e, na 51 
sequência, aprovado por unanimidade e sem abstenção, o destaque proposto pelo 52 
DETEC/DECEN para votar favorável ao artigo 2, e, caso seja aprovada a redação do relator na 53 
minuta que dispõe sobre a composição e funcionamento da Comissão Permanente de Pessoal 54 
Docente (CPPD) / UFERSA, em seu artigo 2, questionar que no artigo não tem a creditação das 55 
ações de extensão. Assim como, que seja incluído no artigo 5: IIIN - “Unidade Curricular especial 56 
de extensão, onde serão integralizadas as ações de extensão (devidamente cadastrada na 57 
PROEC) realizadas pelos discentes”. Durante o sexto ponto o professor Sharon Dantas da Cunha 58 
solicita que seja registrada a seguinte informação: voto favorável no segundo ponto da pauta 59 
dessa assembleia no CC/CMPF, de acordo com votação ocorrida na 7ª Reunião Ordinária de 2021 60 
no DECEN; prazo para finalização do serviço no Bloco de Professores I do CMPF; emissão de 61 
portaria de comissão do PPC: Direito. A professora Rafaela Santana Balbi solicita que seja 62 
registrada a votação do pedido de inclusão de ponto com relação à portaria de reformulação do 63 
curso: Direito, bem como, a votação do segundo ponto e, informa que o professor Gabriel 64 
Leopoldino Paulo de Medeiros solicitou a retirada do seu nome da portaria. O professor Jorge 65 
Luis de Oliveira Pinto Filho fala para solicitar uma reunião com a PROGRAD a respeito das 66 
necessidades do curso Engenharia Ambiental e Sanitária. O professor Wesley de Oliveira Santos 67 
solicita que seja registrado o seu voto favorável no segundo ponto por representar o Colegiado 68 
de Curso: Engenharia Civil e ser o mesmo encaminhamento do DETEC. Outras informações sobre 69 
componentes curriculares, e levantamentos de infraestrutura para o retorno das aulas 70 
presenciais. Nada mais a tratar, o presidente agradece a presença de todos e declara, às 71 
dezessete horas e trinta e oito minutos, encerrada a reunião, para a qual eu, Jonas Firmino Filho, 72 
secretário executivo, lavro a presente ata, que, após ser lida e aprovada, dato, assino e será 73 
referendada pelo presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 74 
Aprovada em: 19 de novembro de 2021. 75 
SECRETÁRIO EXECUTIVO:  Jonas Firmino Filho_______________________________________  76 
PRESIDENTE: Reudismam Rolim de Sousa __________________________________________  77 


