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ATA DA QUARTA 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 segunda-feira, dezoito de abril 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 Quarta Reunião Ordinária de 2022 no CC/CMPF da UFERSA. Presentes, virtualmente, os 3 
coordenadores de curso: Alisson Gadelha de Medeiros, Cecilio Martins de Sousa Neto, Jorge 4 
Luis de Oliveira Pinto Filho, Kennedy Reurison Lopes, Rafaela Santana Balbi, Samara Martins 5 
Nascimento, Sanderlir Silva Dias, os chefes de departamento: Alex Pinheiro Feitosa (DETEC), 6 
Glaydson Francisco Barros de Oliveira (DECEN), Monique Lessa Vieira Olímpio (DCSAH), os 7 
representantes docentes: Katia Cilene da Silva Santos (DCSAH), Patrick Cesar Alves Terrematte 8 
(DETEC), Sharon Dantas da Cunha (DECEN), a representante discente: Maria Vitoria Freire de 9 
Souza Bezerra, a representante técnico-administrativa: Priscila Simeia de Melo Teixeira. 10 
PAUTA: primeiro ponto Apreciação e deliberação sobre ata da 5ª Reunião Extraordinária de 11 
2022 - CC/CMPF; segundo ponto Eleição dos representantes discentes para o CC/CMPF; 12 
terceiro ponto Apreciação e deliberação sobre o pedido de aproveitamento em concurso 13 
público formulado por Jacineumo Falcão de Oliveira; quarto ponto Apreciação e deliberação 14 
sobre a pauta da 4ª RO de 2022 no CONSEPE; quinto ponto Comunicações, informes e outras 15 
ocorrências. Constatado o quórum virtual, o presidente saúda a todos e, informa que não há 16 
justificativa de ausência. Na sequência, realiza a leitura da pauta, a coloca em discussão que 17 
recebe a inclusão, aprovada por unanimidade e sem abstenção do que passa a ser terceiro 18 
ponto Apreciação e deliberação sobre aprovação ad referendum de perfil para concurso de 19 
professor substituto para o curso Arquitetura e Urbanismo; e, alteração, aprovada por 20 
unanimidade e sem abstenção, dos pontos subsequentes que passam a ser quarto ponto, 21 
quinto ponto e sexto ponto. No primeiro ponto a ata é aprovada por unanimidade, com três 22 
abstenções e sem ressalva. Durante o segundo ponto é eleita: Maria Vitória Freire de Souza 23 
Bezerra como titular e na próxima reunião será indicado um discente para a suplência. A 24 
eleição foi por unanimidade e com uma abstenção. No terceiro ponto o perfil é aprovado por 25 
unanimidade e com uma abstenção. No quarto ponto o pedido de aproveitamento é aprovado 26 
por unanimidade e sem abstenção. No decorrer do quinto ponto, durante a discussão da pauta 27 
da 4ª RO de 2022 no CONSEPE, são apresentadas propostas para a alteração da redação do 28 
quarto ponto da referida pauta, bem como as propostas de voto do representante do CMPF no 29 
CONSEPE para a minuta de resolução que dispõe sobre a oferta de carga horária na modalidade 30 
de ensino a distância em cursos de graduação presenciais ofertados pela Universidade Federal 31 
Rural do Semi-Árido (UFERSA). No sexto ponto as outras ocorrências são sobre: correção de 32 
perfil de candidato, controles remotos de ar condicionado e de datashow, código de vaga para 33 
Engenheiro Civil. Quadra / Ginásio no Campus, biblioteca. Nada mais a tratar, o presidente 34 
agradece a presença de todos e declara, às dezesseis horas e vinte e dois minutos, encerrada a 35 
reunião, para a qual eu, Jonas Firmino Filho, secretário executivo, lavro a presente ata, que, 36 
após ser lida e aprovada, dato, assino e será referendada pelo presidente. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 37 
Aprovada em: 20 de maio de 2022. 38 
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SECRETÁRIO EXECUTIVO: Jonas Firmino Filho 39 
PRESIDENTE: Reudismam Rolim de Sousa 40 


