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ATA DA SÉTIMA 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). 

Às oito horas de segunda-feira, vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e um, por meio de 1 

reunião remota, realizou-se a Sétima Reunião Extraordinária do Conselho de Centro do Centro 2 

Multidisciplinar de Pau dos Ferros, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, presidida pelo 3 

professor Reudismam Rolim de Sousa, diretor no CMPF. Estavam presentes os seguintes 4 

representantes: coordenações de cursos: Anna Cristina Andrade Ferreira, Cecílio Martins de 5 

Sousa Neto, Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho, Pedro Thiago Valério de Souza, Samara Martins 6 

do Nascimento, Sanderlir Silva Dias, Wesley de Oliveira Santos; chefias de departamentos: 7 

Eduardo Raimundo Dias Nunes (DCSAH), Glaydson Francisco Barros de Oliveira (DECEN), 8 

Vinícius Samuel Valério de Sousa (DETEC); docentes: Monique Lessa Vieira Olimpio (DCSAH), 9 

Sharon Dantas da Cunha (DECEN), Patrick Cesar Alves Terremate (DETEC); discente: Maria 10 

Vitoria Freire de Souza Bezerra; técnico-administrativa: Priscila Simeia de Melo Teixeira. 11 

Constatado o quórum, o presidente da reunião saúda a todos e inicia a reunião. O presidente 12 

coloca em votação a justificativa de ausência de Rafaela Santana Balbi que é aprovada por 13 

unanimidade e sem abstenção. Em seguida o presidente coloca em apreciação a Pauta: primeiro 14 

ponto - Apreciação e deliberação sobre ata da 8ª Reunião Ordinária de 2021 no CC/CMPF; 15 

segundo ponto - Compilação de considerações sobre a minuta de resolução para o retorno 16 

gradual de ensino presencial. Em votação, a pauta foi aprovada com acréscimo no segundo ponto 17 

da expressão “e seguro” após o vocábulo “gradual” por unanimidade e com duas abstenções. O 18 

presidente abre o primeiro ponto apresenta a ata da 8ª Reunião Ordinária de 2021 no CC CMPF, 19 

a qual, sem discussão, é aprovada por unanimidade e com uma abstenção. O professor Vinícius 20 

Samuel de Souza Valério apresenta a proposição para que nas atas de reuniões no CC CMPF 21 

pautadas para apreciação e deliberação, as sugestões de alteração sejam apresentadas no e-mail 22 

da convocação, sem votação, essa proposição fica como encaminhamento à secretaria no CMPF. 23 

No segundo ponto o professor Claudio Andrés Callejas Olguín propõe que não seja aprovada a 24 

minuta devido às questões apresentadas no parecer CNE/CP Nº 006/2021 do Conselho Nacional 25 

de Educação e apresenta os devidos argumentos. O professor Cecílio Martins de Sousa Neto 26 

questiona se o texto dos demais centros será encaminhado da mesma forma que o nosso, ou 27 

seja, com todas as propostas das diferentes representações neste Conselho. Ainda destaca a 28 

questão de como se efetivará na prática, ao considerar o relatório da comissão de biossegurança. 29 

A representante técnico-administrativa Priscila Simeia de Melo Teixeira, apresenta a mesma 30 

preocupação e se coloca contrária ao retorno presencial. As diferentes proposições são 31 

compiladas em um único texto para encaminhar ao órgão superior. Nada mais havendo a tratar, 32 

o Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião às dez horas e trinta e 33 

sete minutos, e eu, Jonas Firmino Filho, secretário executivo, lavro a presente ata, que, após ser 34 

lida e aprovada, dato, assino e será referendada pelo presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 35 

Aprovada em: 21 de outubro de 2021.  36 

SECRETÁRIO EXECUTIVO: Jonas Firmino Filho 37 

PRESIDENTE: Reudismam Rolim de Sousa 38 
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