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ATA DA TERCEIRA 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 oito horas de segunda-feira, vinte e um de março de dois mil e vinte e dois, e de modo 1 
remoto, a professora Thatyara Freire de Souza, Diretora em exercício no CMPF, e, Presidente 2 
em exercício neste CC, inicia a Terceira Reunião Ordinária de 2022 no CC/CMPF da UFERSA. 3 
Presentes, virtualmente, os coordenadores de curso: Alisson Gadelha de Medeiros, Alysson 4 
Filgueira Milanez, Cecilio Martins de Sousa Neto, Jorge Luis de Oliveira Pinto Filho, Sanderlir 5 
Silva Dias, o chefe de departamento: Glaydson Francisco Barros de Oliveira (DECEN), os 6 
representantes docentes: Katia Cilene da Silva Santos (DCSAH), Patrick Cesar Alves Terrematte 7 
(DETEC), Sharon Dantas da Cunha (DECEN), a representante discente: Maria Vitoria Freire de 8 
Souza Bezerra, a representante técnico-administrativa: Maria Jucione da Silva Nasser. 9 
Ausências justificadas: Alex Pinheiro Feitosa, Emanuelle Fernandes Primo Oliveira, Monique 10 
Lessa Vieira Olímpio, Pedro Thiago Valério de Souza, Rafaela Santana Balbi, Samara Martins 11 
Nascimento. PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 3ª Reunião 12 
Extraordinária de 2022 - CC/CMPF; segundo ponto Apreciação e deliberação sobre a pauta da 13 
3ª RO de 2022 no CONSEPE; terceiro ponto Comunicações, informes e outras ocorrências. 14 
Constatado o quórum virtual, a presidente em exercício saúda a todos e, apresenta as 15 
justificativas de ausência, que em conjunto são aprovadas por unanimidade e sem abstenção. 16 
Na sequência, realiza a leitura da pauta, a coloca em discussão e sem alteração é aprovada por 17 
unanimidade e sem abstenção. No primeiro ponto a ata é aprovada por unanimidade, com 18 
uma abstenção e sem ressalva. Durante o segundo ponto durante a discussão da pauta da 3ª 19 
RO de 2022 no CONSEPE, são apresentadas propostas para o sexto ponto: 1. Proposta original; 20 
2. Proposta DECEN: Dia 18/06/2022 data limite para a Defesa de Trabalho de Conclusão de 21 
Curso (TCC) e Dia 18/06/2022 data limite para Consolidação de TCC pelo docente e Envio da 22 
versão final de TCC pelo discente. Essas tiveram o seguinte resultado: 1 = um voto, 2 = quatro 23 
votos, 3 = cinco votos (vencedora). Ainda é aprovada por unanimidade e sem abstenção a 24 
retirada do sétimo ponto. Na sequência é aprovada por unanimidade e sem abstenção a 25 
inclusão de dois pontos: Apreciação e deliberação acerca do formato presencial para as 26 
reuniões ordinárias e extraordinárias do CONSEPE; Apreciação e deliberação sobre nota de 27 
repúdio contra manifestações antivacina e ataques contra o CONSEPE. Com relação ao ponto 28 
do formato das reuniões no CONSEPE este Conselho de Centro apresenta um voto para o 29 
formato presencial e nove votos para o formato remoto. No que se refere à nota de repúdio, 30 
houve dois votos favoráveis e oito abstenções. E quanto às outras ocorrências para a 3ª RO de 31 
2022 no CONSEPE, é aprovado por unanimidade e sem abstenção o encaminhamento: 32 
Questionamento sobre o uso da quadra de esporte/ginásio. No terceiro ponto as outras 33 
ocorrências são sobre: piso do bloco de professores I, pilhas/baterias para os controles de ar 34 
condicionados, portas, biblioteca, divulgação do passaporte vacinal, auxílio dos professores de 35 
Engenharia Civil, orçamento para transporte. Nada mais a tratar, a presidente em exercício 36 
agradece a presença de todos e declara, às dez horas e vinte e oito minutos, encerrada a 37 
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reunião, para a qual eu, Jonas Firmino Filho, secretário executivo, lavro a presente ata, que, 38 
após ser lida e aprovada, dato, assino e será referendada pela presidente em exercício. xxxxxx 39 
Aprovada em: 04 de abril de 2022. 40 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Jonas Firmino Filho 41 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO: Thatyara Freire de Souza 42 


