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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DOIS MIL E VINTE E DOIS NO CONSELHO DE 

CENTRO (CC) NO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF) DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA). 

Às catorze horas de quarta-feira, dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e dois, e de modo 1 
remoto, o professor Reudismam Rolim de Sousa, Diretor no CMPF, e, Presidente neste CC, 2 
inicia a Segunda Reunião Ordinária de 2022 no CC/CMPF da UFERSA. Presentes, virtualmente, 3 
os coordenadores de curso: Alisson Gadelha de Medeiros, Anna Cristina Andrade Ferreira, 4 
Cecilio Martins de Sousa Neto, Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho, Pedro Thiago Valério de 5 
Souza, Samara Martins Nascimento, Sanderlir Silva Dias, os chefes de departamento: Alex 6 
Pinheiro Feitosa (DETEC), Glaydson Francisco Barros de Oliveira (DECEN), Monique Lessa 7 
Vieira Olímpio (DCSAH), os representantes docentes: Katia Cilene da Silva Santos (DCSAH), 8 
Patrick Cesar Alves Terrematte (DETEC), Sharon Dantas da Cunha (DECEN), a representante 9 
discente: Emanuelle Fernandes Primo Oliveira, representante técnico-administrativa: Priscila 10 
Simeia de Melo Teixeira. Ausências justificadas: Marília Cavalcanti Santiago, Rafaela Santana 11 
Balbi. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 2ª Reunião Extraordinária 12 
de 2022 - CC/CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre a pauta da 2ª RO de 2022 13 
no CONSEPE; terceiro ponto Comunicações, informes e outras ocorrências. Constatado o 14 
quórum virtual, o presidente saúda a todos e, apresenta as justificativas de ausência, que 15 
separadamente são aprovadas por unanimidade, a referente à professora Marília Cavalcanti 16 
Santiago com quatro abstenções e a da professora Rafaela Santana Balbi sem abstenção. 17 
Depois é apresentada pelo professor Cecilio Martins de Sousa Neto justificativa de ausência 18 
referente à 2ª RExt de 2022, CC/CMPF, a qual é aprovada por unanimidade e com duas 19 
abstenções. Na sequência, realiza a leitura da pauta, a coloca em discussão. O DETEC solicita a 20 
inclusão do que passa a ser segundo ponto Apreciação e deliberação sobre o pedido de 21 
aproveitamento de concurso público formulado por Bárbara Barbosa Tsuyuguchi, de acordo 22 
com o processo Nº 23091.014983/2021-39 para a vaga decorrente de remoção do servidor 23 
docente Alisson Gadelha de Medeiros. A inclusão é aprovada por unanimidade e com uma 24 
abstenção. O DETEC ainda solicita a inclusão do que passa a ser terceiro ponto Apreciação e 25 
deliberação sobre o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) - Engenharia Civil, a qual é aprovada por 26 
unanimidade e com quatro abstenções. Assim, a pauta com a alteração do que foi convocado 27 
como segundo ponto para quarto ponto e do convocado como terceiro ponto para quinto 28 
ponto é votada, aprovada por unanimidade e sem abstenção. No primeiro ponto a ata é 29 
aprovada por unanimidade, com duas abstenções e sem ressalva. Durante o segundo ponto o 30 
aproveitamento, após alguns apontamentos recebe três propostas: 1. Aprovar da forma como 31 
o despacho veio do DETEC; 2. Aprovar condicionado a nova redação do despacho emitido pelo 32 
DETEC retirar a palavra indeferimento e apresentar a expressão “considerando” sobre o que 33 
está posto pela PROGEPE em Memorando; 3. Indeferir. A proposta 1 não recebe votos. A 34 
proposta 2 recebe dez votos, portanto, aprovada. A proposta 3 recebe dois votos. São 35 
contabilizadas duas abstenções para o aproveitamento. No terceiro ponto há a solicitação para 36 
o registro em ata de que a coordenação do curso Engenharia Civil exponha que não haverá a 37 
necessidade de novos códigos de vaga para o curso Engenharia Civil. Existe a criação de 38 
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componentes curriculares novos e que esse acréscimo de carga horária será distribuído entre 39 
os docentes do curso. Assim, o PPC - Engenharia Civil recebe aprovação por unanimidade com 40 
oito abstenções. As abstenções do DECEN foram motivadas pela não apreciação do referido 41 
PPC em assembleia no DECEN. No quarto ponto os encaminhamentos com deliberações são 42 
realizados pelo representante do CMPF no CONSEPE, dentre os quais: propor a incumbência 43 
para as pró-reitorias e unidades organizacionais, quanto à criação de Grupo de Trabalho 44 
referente ao ponto 4 da pauta da 2ª RO de 2022 no CONSEPE. Bem como, se abster no ponto 3 45 
da pauta da 2ª RO de 2022 no CONSEPE. E ainda apresentar a ocorrência da dificuldade no 46 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) a respeito do Cadastro de 47 
Estágio Obrigatório. No quinto ponto as ocorrências referem-se às dificuldades para efetivação 48 
do Cadastro de Estágio Obrigatório no SIGAA, problemas no cadastro de Relatório Individual 49 
Docente (RID) e Plano Individual Docente (PID) no SIGAA, responsabilização de recebimento ou 50 
aferimento de veracidade na comprovação de vacinação contra a COVID-19, entre os usuários, 51 
principalmente os externos à UFERSA, infraestrutura do Campus, piso do bloco I de Sala de 52 
Professores, visita com observação da estrutura geral do Campus, quadra de esportes, aula 53 
inaugural do Curso Engenharia Ambiental e Sanitária, 10 anos da UFERSA Campus Pau dos 54 
Ferros, Semana de Acolhimento 2021.2. Nada mais a tratar, o presidente agradece a presença 55 
de todos e declara, às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, encerrada a reunião, para a 56 
qual eu, Jonas Firmino Filho, secretário executivo, lavro a presente ata, que, após ser lida e 57 
aprovada, dato, assino e será referendada pelo presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 58 
Aprovada em: 04 de março de 2022. 59 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Jonas Firmino Filho 60 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO: Thatyara Freire de Souza 61 


