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ATA DA DÉCIMA 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 e trinta minutos de sexta-feira, três de dezembro de dois mil e vinte e um, por meio 1 

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

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

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

representantes: coordenações de cursos: Alisson Gadelha de Medeiros, Cecílio Martins de 5 

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

Nascimento, Sanderlir Silva Dias; chefias de departamentos: Monique Lessa Vieira Olimpio 7 

(DCSAH), Glaydson Francisco Barros de Oliveira (DECEN), Alex Pinheiro Feitosa (DETEC); 8 

docentes: Katia Cilene da Silva Santos (DCSAH), Sharon Dantas da Cunha (DECEN), Patrick Cesar 9 

Alves Terrematte (DETEC); discente: Emanuelle Fernandes Primo Oliveira; técnico-10 

administrativa: Priscila Simeia de Melo Teixeira. Ausências justificadas: Anna Cristina Andrade 11 

Ferreira, Marília Cavalcanti Santiago, Rafaela Santana Balbi. Constatado o quórum, o presidente 12 

da reunião saúda a todos e inicia a reunião. O presidente informa que as justificativas de ausência 13 

de férias não necessitam de solicitação. Em seguida o presidente coloca em apreciação a Pauta: 14 

primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre solicitação de aproveitamento de concurso, 15 

conforme processo de Nº 23091.001408/2021-98; segundo ponto: Apreciação e deliberação 16 

sobre solicitação de redistribuição, conforme processo de Nº 23091.013534/2021-71; terceiro 17 

ponto: Apreciação e deliberação sobre remoção de servidores do CMPF; quarto ponto: 18 

Apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que estabelece as diretrizes para retomada 19 

das atividades de ensino presenciais dos cursos de graduação, de forma gradual e segura, no 20 

âmbito da UFERSA diante do avanço da vacinação em nível nacional e a redução das internações 21 

e da taxa de transmissibilidade do Coronavírus (SARS-CoV-2) no contexto da pandemia da Covid-22 

19; quinto ponto: Apreciação da pauta da 3ª Reunião Extraordinária de 2021 no CONSEPE. O 23 

DETEC propõe a retirada do terceiro ponto. Há a proposta para a participação do professor 24 

Wesley de Oliveira Santos. A participação do professor é aprovada por unanimidade e sem 25 

abstenção. O professor Wesley de Oliveira Santos faz uso da fala e apresenta esclarecimentos 26 

sobre remoção de docente. A votação para a remoção do terceiro ponto acontece e recebe cinco 27 

votos favoráveis, quatro votos contrários e cinco abstenções. A pauta com os demais pontos, é 28 

aprovada por unanimidade e com duas abstenções. O presidente abre o primeiro ponto e após 29 

a apresentação de alguns documentos o ponto recebe votação contrária unânime e sem 30 

abstenção. No segundo ponto depois de apresentados alguns documentos, a votação do ponto 31 

é contrária de modo unânime e sem abstenção. No terceiro ponto são apresentadas as emendas 32 

e são votadas cada uma com a indicação de que o representante do CMPF no CONSEPE apresente 33 

os votos deste Conselho de Centro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradece a 34 

presença de todos e declara encerrada a reunião às doze horas, e eu, Jonas Firmino Filho, 35 

secretário executivo, lavro a presente ata, que, após ser lida e aprovada, dato, assino e será 36 

referendada pelo presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 37 

Aprovada em: 03 de fevereiro de 2022.  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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SECRETÁRIO EXECUTIVO: Jonas Firmino Filho 39 

PRESIDENTE: Reudismam Rolim de Sousa 40 


