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ATA DA NONA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO 1 
MULTIDISCIPLINAR DE ANGICOS - CCMA REALIZADA EM TRINTA DE AGOSTO 2 
DE DOIS MIL E DEZOITO. 3 
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta e 4 
nove minutos, na sala de reuniões da Direção do Campus, no bloco Administrativo da 5 
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – Centro Multidisciplinar de 6 
Angicos - CMA, sob a presidência da reunião, o presidente em exercício, Joselito 7 
Medeiros de Freitas Cavalcante, presentes os senhores conselheiros e senhoras 8 
conselheiras, Maria do Socorro da Silva Batista, Francisco Edcarlos Alves Leite, 9 
Sueldes de Araújo, Patrícia Mendonça Pimentel, Marianna Cruz Campos Pontarolo, 10 
José Anjo da Silva Júnior e o representante discente, Cleiton Medeiros de Araújo. 11 
Totalizando nove presenças, atingindo, assim, o quórum regimental. Sendo iniciada a 12 
nona Reunião extraordinária do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos, 13 
convocada pelo Diretor do Centro em conformidade com a Resolução 14 
CONSUNI/UFERSA Nº 012/2017, Art. 7, de 23 de agosto de 2017. O Diretor em 15 
exercício do Centro Multidisciplinar de Angicos, na qualidade de Presidente em 16 
exercício do CMA, coloca a em votação as justificativas de ausência dos conselheiros, 17 
Tarcísio Eloi de Andrade Júnior, Edwin Luize Ferreira Barreto, Natália Veloso Caldas 18 
de Vasconcelos e Ananias Agostinho da Silva, sendo todas aprovadas por 19 
unanimidade. O Presidente em exercício coloca a pauta desta reunião que será 20 
descrita a seguir, em discussão, o conselheiro, Sueldes de Araújo pediu para retirar o 21 
ponto dois, por considerar que não seria de competência do conselho deliberar sobre 22 
o assunto do ponto, então o pedido de retirada do ponto foi colocado em votação e foi 23 
reprovado com dois votos favoráveis, quatro contrários e nenhuma abstenção. Logo 24 
após, a pauta foi colocada em votação e foi aprovada com quatro votos favoráveis, 25 
nenhum contrário e duas abstenções. Dando início a pauta da reunião para apreciação 26 
e deliberação dos seguintes pontos. Primeiro ponto: Apreciação e Deliberação das 27 
Atas da 1ª Reunião Ordinária de 2017 do Conselho de Centro – CMA; e da 1ª, 2ª, 3ª e 28 
4ª Reunião Extraordinária de 2017 do Conselho de Centro – CMA. Não houve 29 
discussões sobre as atas, sendo aprovadas com três votos favoráveis, nenhum 30 
contrário e três abstenções. Segundo Ponto: Apreciação e deliberação da abertura da 31 
Turma de Libras para alunos do BCT integral e noturno. O presidente em exercício 32 
expôs o pedido formulado pelo Coordenador do Bacharelado em Ciências e 33 
Tecnologia - BCT integral para a direção do centro para incluir como ponto de pauta 34 
nesta reunião do conselho. No corpo do e-mail, o coordenador explicou que há a 35 
necessidade de abertura de uma turma de Libras para os alunos do Bacharelado em 36 
Ciência e Tecnologia integral e noturno, pois foi solicitado em tempo hábil e tem 37 
demanda de alunos querendo se matricular na disciplina, ocorreu o cancelamento da 38 
disciplina pela chefia do departamento de humanas e que com isso acarretará 39 
prejuízos. O professor Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante também expôs a 40 
justificativa da chefia do departamento de Ciências Humanas, a chefia justificou que 41 
não seria possível atender a solicitação no que concerne a atribuição de professor à 42 
turma de Libras que foi solicitado pelo coordenador, com a justificativa que no 43 
departamento só dispunha de apenas uma professora para a disciplina e também a 44 
referida professora encontra-se com carga horária completa para o semestre dois mil e 45 
dezoito ponto dois, nos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Licenciatura em 46 
Computação e Informática. O presidente em exercício explicou que tem conhecimento 47 
de duas turmas, por desconhecer se tem algum impedimento legal com relação ao 48 
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quantitativo de alunos por turma e em não havendo impedimentos, poderia criar 49 
reserva de vagas nessas turmas existentes para os alunos do BCT. A conselheira, 50 
Patrícia Mendonça Pimentel falou que depois da divisão dos departamentos, o BCT foi 51 
prejudicado, pois segundo ela, os departamentos eram para ter sido dividido por curso, 52 
com isso, não prejudicaria os alunos do BCT, pois a professora de Libras foi 53 
contratada para ministrar aulas no BCT e a referida disciplina sempre foi ofertada para 54 
o curso e com a atual divisão dos departamentos, a professora foi para o 55 
departamento de ciências humanas e no momento, o BCT não seria mais uma 56 
prioridade com essa disciplina. O professor Francisco Edcarlos Alves Leite questionou 57 
sobre o andamento da solicitação e as atribuições de cada instancia. O presidente em 58 
exercício explicou que o coordenador de um determinado curso solicita a turma via 59 
Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, a turma vai para o 60 
chefe de departamento de professores daquela disciplina solicitada, então o chefe tem 61 
o poder de devolver a solicitação, informando que não é possível atender, devido à 62 
incompatibilidade de horários dos professores ou por não ter professor disponível ou 63 
simplesmente negar a solicitação. O conselheiro Francisco Edcarlos Alves Leite frisou 64 
que o chefe não deveria simplesmente cancelar a disciplina, por não saber a 65 
necessidade de um determinado curso e sim devolver para a coordenação por não 66 
haver disponibilidade de professor ou incompatibilidade de horários e não 67 
simplesmente cancelar, se SIGAA permite, não deveria permitir. Ele deixou a sugestão 68 
que este ponto deveria ser discutido em outro momento, com a presença do chefe de 69 
departamento, com o coordenador do curso que solicitou, com a carga horária da 70 
professora da disciplina, com o quantitativo de alunos e horários de aulas. O professor 71 
Sueldes de Araújo afirmou que este ponto de pauta não tem documentos suficientes 72 
para que os conselheiros se posicionem, o professor também afirmou que não acredita 73 
que este ponto não deveria ser tratado neste conselho, a não ser que seja em caráter 74 
recursal e o recurso deveria vim todo documentando, houve algumas discussões e o 75 
professor Sueldes de Araújo sugeriu o encaminhamento que o coordenador que 76 
solicitou o ponto de pauta, solicite em caráter recursal e com documentos para 77 
apreciação. A conselheira Maria do Socorro da Silva Batista afirmou que o 78 
departamento de Ciências Humanas ao qual pertence à professora Alessandra 79 
Miranda, estaria sobrecarregado e ficará mais ainda, pois aos poucos vão sendo 80 
atribuído três turmas ou mais por semestre, como é o caso da professora de Libras e 81 
que não existe diálogo na classe dos professores para resolver os problemas. Então 82 
na opinião da professora, o chefe do departamento precisa conversar com o 83 
coordenador do curso para sanar esses tipos de problemas. A conselheira Luana 84 
Dantas Chagas se certificou dos horários da referida disciplina, sabendo dos horários, 85 
constatou-se que são duas turmas com os mesmo horários e que somando todos os 86 
alunos nas turmas de mesmo horário, não estão com a capacidade máxima 87 
preenchida, sendo assim, a professora sugeriu que o coordenador que solicitou a 88 
disciplina solicita-se reserva de vagas nas turmas existentes e que fizesse o mesmo 89 
para o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação – BSI com cinco vagas, 90 
sendo o suficiente para suprir a necessidade do curso. O professor Joselito Medeiros 91 
de Freitas Cavalcante constatou que analisando as turmas da professora de Libras no 92 
atual semestre, tem menos de sessenta alunos matriculados, ou seja, o número menor 93 
do que a demanda necessária. O professor Sueldes de Araújo interviu dizendo que o 94 
conselho não é para tratar de carga horária de professor, pois isso é atribuição da 95 
chefia do departamento. O professor Francisco Edcarlos Alves Leite falou que o chefe 96 
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não deveria ter excluído a disciplina, coordenador de curso solicitou uma demanda da 97 
disciplina, o chefe deveria atribuir ou não o professor para a demanda do coordenador, 98 
mas não excluir a disciplina, se o sistema permite isso, não deveria permitir, então a 99 
disciplina deve ser recolocada e para o CONSEPE, não existe um prazo para alocação 100 
de turmas, até no último dia de aula é possível. O representante discente, Cleiton 101 
Medeiros de Araújo falou que as coisas no Campus sempre são resolvidas excluindo, 102 
retirando disciplinas, sem pensar nos alunos e os professores só pensam no próprio 103 
bem estar sem pensar no prejuízo que poderia estar causando aos alunos. Então o 104 
discente afirmou que a disciplina não pode ser excluída de maneira nenhuma, pois é 105 
uma disciplina muito importante para os profissionais que serão formando no Campus 106 
Angicos. O conselheiro também afirmou que o problema no Campus Angicos e falta de 107 
diálogo e falta de união dentre a classe docente. Ele afirmou também que quando for 108 
decidirem qualquer coisa que for relacionado a disciplinas, que não pensem em 109 
somente números e sim, pensem na situação dos discentes que poderão ser 110 
prejudicados, pois uma disciplina como Libras é muito importante, então se for 111 
excluída, acarretará prejuízos, inclusive não só Libras, mas poderia até em pensar em 112 
incluir outras disciplinas da natureza de Libras. A professora Patrícia Mendonça 113 
Pimentel declarou que concorda com tudo que o conselheiro discente expôs, pois ela 114 
na qualidade de coordenadora, ver muitos professores pensando somente neles e não 115 
nos alunos. No caso relacionado ao número de turmas por semestre de cada 116 
professor, a professora afirma que no BCT, a maioria dos professores tem três turmas 117 
e com um número absurdo de alunos por turma, então ela discorda da conselheira 118 
Maria do Socorro da Silva Batista quando ela afirmou que a maioria dos docentes do 119 
Campus tem apenas duas turmas por semestre. O professor Francisco Edcarlos Alves 120 
Leite pediu para retornar ao ponto de pauta, pois de acordo com o ponto, o Conselho 121 
deveria votar se é a favor ou contra a reabertura da disciplina. A professora Maria do 122 
Socorro da Silva Batista afirmou que se for para abrir uma nova turma, o departamento 123 
de ciências humanas não vai ter como alocar professor para turma. O presidente em 124 
exercício sugeriu que não é necessário abrir outra turma de Libras e que nesse caso, 125 
o mais adequado seria fazer um gerenciamento do quantitativo de vagas nas turmas, 126 
permitindo que os alunos do BCT e BSI se matriculem nas turmas existentes. O 127 
conselheiro Cleiton Medeiros de Araújo pediu declaração de voto, declarando que não 128 
estaria no consenso que foi exposto pelo conselho, até que essa conversa da reserva 129 
de vagas tenha acontecido e que os alunos não serão prejudicados, então ele 130 
declarou o voto que a turma seja reaberta. O ponto foi colocado em votação e foi 131 
reprovado com dois votos favoráveis, cinco contrários e uma abstenção. Com a 132 
reprovação do ponto, foi colocada em votação a recomendação/decisão de haver uma 133 
conversa entre os coordenadores de curso e a chefia de Departamento de Humanas 134 
para fazer reserva de vagas nas turmas de Libras existentes para os cursos 135 
interessados. A proposta foi aprovada com sete votos favoráveis, nenhum contrário e 136 
uma abstenção. Terceiro Ponto: Apreciação e deliberação do Resultado Final do 137 
Plano de Qualificação e Formação Docente – PQD 2018, do Centro Multidisciplinar de 138 
Angicos – UFERSA. O presidente em exercício questionou ao conselho se permite 139 
que a professora Jacimara Villar Forbeloni, na qualidade de membro da comissão que 140 
elaborou o Plano de Qualificação e Formação Docente expunha o plano elaborado. O 141 
conselho permitiu e a professora saudou todos os presentes e iniciou sua fala dizendo 142 
que o plano foi feito pela comissão formada por ela, a professora Enai Taveira da 143 
Cunha e Sileide de Oliveira Ramos e que o plano tem prazo para término em 144 
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dezembro de dois mil e dezoito, mas mesmo assim, a comissão fez um relatório para 145 
que possa ser utilizado no ano de dois mil e dezenove e também é a primeira vez que 146 
consta no relatório, os departamentos separadas, mesmo que as vagas de professor 147 
substituto não seja dividido por departamento e sim para todo o centro. A professora 148 
afirmou que o memorando que a comissão recebeu da Pró-reitoria de Gestão de 149 
Pessoas – PROGEPE, afirma que são treze vagas para o centro, mas quando se 150 
verifica os professores afastados para qualificação, o professor substituto do Diretor 151 
Araken de Medeiros Santos entra na listagem dos treze professores substituto, pois a 152 
comissão não considera que o Diretor está afastado para qualificação, nesse caso, 153 
pode ser que sejam apenas doze vagas para qualificação e não treze para 154 
qualificação como afirmou a PROGEPE. Então, a comissão verificou que são onze 155 
professores afastados para qualificação com os códigos de professor substituto, um 156 
para pós-doutorado, sobrando duas vagas de professor substituto ainda para este ano. 157 
Com a nova resolução, é colocado vinte por cento das vagas disponíveis para vagas 158 
de afastamento para pós-doutorado. Com relação à previsão de vagas para o próximo 159 
ano, são três professores que estariam retornando do seu afastamento e liberarão 160 
essas três vagas para outros professores se afastarem. O professor Francisco 161 
Edcarlos Alves Leite informou que o professor Roberto Namor deverá retornar no dia 162 
dezoito de outubro, então seria mais uma vaga que não está no relatório da comissão. 163 
A comissão também informou que há oito professores inscritos, sendo sete para 164 
afastamento para doutorado e um para afastamento de pós-doutorado, esses 165 
professores ao se inscreverem, eles pontuam por meio de um anexo que tem na 166 
própria resolução e apresentam suas pontuações para fazer a lista de ordem para 167 
afastamento. Na própria resolução também consta que o prazo para publicação desse 168 
relatório é até hoje, então, o relatório precisa ser apreciado por este conselho para 169 
publicação ainda na data de hoje como o resultado final. A comissão levou em 170 
consideração a pontuação que foi informada pelos próprios professores e não houve 171 
recursos, com isso, os professores que estão concorrendo, aprovaram o relatório e de 172 
acordo com essa pontuação, é necessário fazer um ranqueamento de acordo com a 173 
pontuação, no momento, foi exposta a classificação de acordo com a pontuação de 174 
cada professor que se inscreveu que determina quem se afasta de acordo com o 175 
ranqueamento. A resolução também diz que um professor que retornou de um 176 
afastamento, não quer dizer que não possa se afastar novamente para um pós-177 
doutorado, por exemplo, ele entra novamente na lista dos que pretendem se afastar e 178 
com um novo cálculo. A professora Jacimara Villar Forbeloni explicou que no dentro 179 
da Universidade, no Portal, até mesmo pedindo informação aos chefes de 180 
departamento, é muito difícil encontrar as informações sobre a formação de cada 181 
professor do Campus, então como a comissão tinha um prazo, não foi possível 182 
descrever a área do doutorado e mestrado de cada um, algo que ela considera 183 
relevante para constar no relatório, então, a comissão resolveu colocar apenas a 184 
titulação. Por causa dessa dificuldade, a professora declarou que é preciso melhorar a 185 
forma como é sistematizada as informações. O professor Sueldes de Araújo expôs 186 
que a instituição precisa de uma política de qualificação permanente, pois já foi algo 187 
que ele mesmo cobrou perante o Reitor. Após algumas discussões, o documento foi 188 
colocado em votação e aprovado por unanimidade. Após o Cumprimento da Pauta, o 189 
Presidente em exercício do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos, Professor 190 
Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante deu por encerrada a reunião, às dez horas e 191 
quarenta e vinte minutos do presente dia, agradeceu a presença de todos. Estiveram 192 
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presentes na reunião nove conselheiros, conforme lista de presença em anexo. Para 193 
constar, eu, Francisco Cesar de Souza, Secretário Executivo, matrícula SIAPE nº 194 
1824162, ______________________________________, lavrei a presente Ata que, 195 
depois de lida, será assinada pelo Presidente em exercício do Conselho do Centro 196 
Multidisciplinar de Angicos para que surta os fins legais. 197 
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 199 

JOSELITO MEDEIROS DE FREITAS CAVALCANTE 200 
Presidente em exercício do Conselho 201 
Resolução do CONSUNI n° 012/2017 202 


