
Comissão criada na 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Centro -CMA de 2019 para 

indicação de concessão para os prêmios Diploma de Mérito Administrativo e medalha 

Professor Jerônimo Vingt-Un Rosado Maia, conforme Resolução CONSUNI 006/2015 

composta por: 

 Jalmir Dantas de Araújo 

 Natália Veloso Caldas de Vasconcelos 

 Roberto Namor Silva Santiago 

 

Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 006/2015, disponível em 

https://documentos.ufersa.edu.br/wp-

content/uploads/sites/79/2015/01/RESOLUCAO_CONSUNI_006_20151.pdf 

 

Medalha “Professor Jerônimo Vingt-um Rosado Maia” concedido a cidadã ou cidadã 

que tenha prestado relevantes serviços no âmbito social, cultural, político, 

administrativo e ou educacional a sociedade. 

Sugestão de indicação 

 Rita Diana de Freitas Gurgel  

Graduada em Pedagogia (1997), especialista em Educação (1998), mestra em Educação 

(2001) e doutora em Educação (2007). De 2000 a 2009 foi professora da rede municipal 

de Natal. De 2009 a abril de 2018, professora da UFERSA (campus de Angicos). 

Atualmente é professora adjunta IV do Departamento de Fundamentos e Políticas da 

Educação (DFPE), Centro de Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). Tem experiência na área de Educação, atuando nos seguintes temáticas: 

História das instituições escolares; Ensino Profissional; Educação de Jovens e Adultos; 

Educação Popular; formação de professores e Tecnologias da Informação e 

Comunicação (letramento e alfabetização digital). 

Grande contribuição em termos de visibilidade para o Campus Angicos. 

Também como parte da justificativa: http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-

norte/noticia/2013/04/rn-tera-1curso-de-pedagogia-do-pais-com-base-na-

metodologia-freireana.html 

Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/2745493894317383 

Como forma de agradecimento pelos serviços prestados a instituição 

 Pe. Vicente Fernandes 

O Pe. Vicente Fernandes da Silva Neto nasceu no dia 16 de fevereiro de 1974 na cidade 

de Touros/RN. Despertou para sua vocação sacerdotal no ano de 1997, quando foi 

recebido no seminário de São Pedro, nesta Arquidiocese. Em celebração presidida pelo 

então arcebispo Dom Heitor de Araújo Sales, recebeu a ordenação Diaconal no dia 12 

de dezembro de 2003. Pelas mãos do Arcebispo Dom Matias Patrício de Macedo, foi 

https://documentos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/79/2015/01/RESOLUCAO_CONSUNI_006_20151.pdf
https://documentos.ufersa.edu.br/wp-content/uploads/sites/79/2015/01/RESOLUCAO_CONSUNI_006_20151.pdf
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/04/rn-tera-1curso-de-pedagogia-do-pais-com-base-na-metodologia-freireana.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/04/rn-tera-1curso-de-pedagogia-do-pais-com-base-na-metodologia-freireana.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/04/rn-tera-1curso-de-pedagogia-do-pais-com-base-na-metodologia-freireana.html


ordenado sacerdote no dia 04 de agosto de 2004. Iniciou sua caminhada sacerdotal no 

dia 24 de agosto de 2004 como auxiliar na Paróquia de Sta. Rita de Cássia -Sta. 

Cruz/RN. Em 05 de janeiro de 2006 foi transferido para a Paróquia do Sagrado Coração 

de Jesus – Riachuelo/RN. Em 11 de fevereiro de 2008, foi recebido pelo Mons. 

Francisco das Chagas Pereira Pinto, na Paróquia de São José – Angicos/RN, assumindo 

a função de vigário paroquial até o dia 04 de agosto de 2008, quando foi empossado 

como administrador paroquial. Em Angicos seu trabalho foi destacado pela 

revitalização do trabalho pastoral que terminou no dia 25 de janeiro de 2011, quando 

retornou à Paróquia de Santa Rita de Cássia em Santa Cruz. 

Em Angicos realizou grandes feitos, tanto da infraestrutura da Paróquia quanto na área 

pastoral. Durante sua gestão como administrador paroquial foi o período em que a 

UFERSA teve suas atividades acadêmicas autorizadas para funcionar em Angicos. 

Fazia-se necessário uma infraestrutura adequada para acolher a instituição em Angicos 

que permitisse o início das aulas. Assim, em setembro de 2008, iniciaram as conversas 

sobre a implantação do Campus Angicos que após visitas na Escola Estadual Prof. 

Francisco Veras, viu-se que não havia condições de compartilhar os espaços com o 

Ensino Superior. Restava o Educandário Pe. Felix que para dar condições de 

funcionamento precisava de uma adequação do prédio, de modo especial no pavimento 

superior que era uma obra inacabada. Os entendimentos foram sendo realizados entre o 

responsável pela UFERSA em Angicos, professor Roberto Pordeus, o então Reitor 

Josivan Barbosa e o administrador paroquial Pe. Vicente Fernandes que não mediu 

esforços para que a parceria fosse firmada e UFERSA viesse a funcionar no 

Educandário Pe. Félix. Indubitavelmente, a sensibilidade do Pe. Vicente foi 

fundamental para que o Campus fosse instalado oficialmente e a UFERSA iniciasse as 

aulas em março de 2009, estendendo suas atividades acadêmicas o ano de 2011 quando 

fora concluída a primeira etapa da sede própria da UFERSA Angicos.  

 Francisco das Chagas Ferreira 

Francisco das Chagas Ferreira, técnico em contabilidade, é servidor terceirizado do 

Campus Angicos desde o início das atividades da UFERSA na cidade. Exercendo a 

função de Vigilante desde 01 de fevereiro de 2010 e tem sido um grande colaborador da 

instituição em todas as necessidades. Desde o início das obras que atua no Campus 

Angicos e por ter acompanhado todo o processo de construção, conhece cada “palmo” 

da instituição e, assim, consegue socorrer a cada eventualidade. É um servidor 

terceirizado que teve o privilégio de ter um filho graduado na instituição. 

 

 

 

 

 

 



Diploma de Mérito Administrativo a servidores docentes e técnicos-administrativos 

Sugestão de Indicação 

 Maria das Neves Pereira 

Doutora em Letras Vernáculas (Área: Língua Portuguesa) pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro - UFRJ (2007). Mestre em Letras (Área: Língua Portuguesa e 

Linguística) pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC/RJ (1990). 

Graduada em Letras, Licenciatura Plena em Língua Portuguesa, Língua Inglesa e 

Literatura Brasileira e Portuguesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

UFRN, Natal/RN (1975). Lecionou, Durante 15 anos, na Universidade Potiguar (1994-

2009), Linguística Teórica I, II e III; Mofossintaxe da língua portuguesa, Fonética e 

Fonologia no curso de Letras; Linguística Aplicada aos Falares Regionais no Curso de 

Especialização em Linguística (2002); atuou também como docente nos cursos de 

Jornalismo, Publicidade e Fonoaudiologia. Atualmente é professora associada I da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido-RN, onde leciona o componente curricular 

"Análise e Expressão Textual" nos cursos de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, 

Bacharelado em Sistema de Informação e Licenciatura em Ciência da Computação e 

Informática. Coordenadora dos trabalhos de pesquisa dos Projetos Atlas Linguístico do 

Rio Grande do Norte (ALiRN) e Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) no Rio Grande do 

Norte, indicada pelo Comitê Nacional do ALiB.; Líder do grupo de Pesquisa Estudos da 

Linguagem GEL/UFERSA, vinculado ao Diretório de Pesquisa do CNPq. 

Uma das docentes que iniciou as atividades no campus no ano de 2009 quando a 

instituição se instalou em Angicos. Além do ensino, tem atuação destacada na 

Instituição em vários projetos de pesquisa e extensão, dentre eles: Coordenação do 

Projeto Atlas Linguístico do Rio Grande do Norte-ALiRN, pertencente ao Núcleo de 

Pesquisa da UFERSA - Grupo Estudos da linguagem; linha de pesquisa Língua e 

sociedade; Dialetologia e variação (linguística). Representante do Projeto Atlas 

Linguístico do Brasil no Rio Grande do Norte. Líder do Grupo de Pesquisa "Estudos da 

Linguagem-GEL/UFERSA, vinculada ao Diretório de Pesquisa do CNPq; Atuou como 

Formadora em estudos linguísticos e inclusão social no PROGRAMA CONEXÕES DE 

SABERES/UFERSA EM 2010 E 2011, FOCANDO SUA ATUAÇÃO NA INCLUSÃO 

DE PESSOAS SURDAS DA REGIÃO. 

Por isso, essa proposição é uma forma de agradecimento pelos serviços prestados a 

UFERSA. 

Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/3695673492230045 

 José Anjo da Silva Júnior 

José Anjo da Silva Júnior, nascido em 23 de maio de 1988, filho do comerciante José Anjo da 

Silva e da professora Maria da Conceição Genuino da Silva, começou a atuar como técnico 

administrativo na UFERSA no dia 05 de agosto de 2013. Na instituição iniciou atuando 

especificamente como técnico de laboratório na área de informática apoiando os laboratórios na 

instalação e manutenção de computadores, além de buscar apoio para melhoria de infraestrutura 

dos mesmos. Durante os mais de 05 anos de trabalho no campus Angicos atuou com fiscal de 

http://lattes.cnpq.br/3695673492230045


contratos, participou da comissão eleitoral de reitor, tem participação em mais de 20 ações de 

extensão durante o período que está no campus e atualmente com foco no apoio as atividades 

extensionistas ligadas a questão empreendedora, tendo em vista compor a equipe da incubadora 

do campus, INEAGRO CABUGI.  Em 2018 teve participação no Conselho do Centro da 

UFERSA-Angicos representando a categoria dos técnicos administrativos.  

 Francisco Edcarlos Alves Leite 

Veio para Angicos em 13 de janeiro de 2009 assumindo a função de docente do 

Campus, instalado provisoriamente no Educandário Padre Félix. Ministrou sua primeira 

aula em 02 de março de 2009, coincidentemente a aula inaugural do Campus Angicos. 

Foi o segundo diretor da Unidade, coordenando a mudança das dependências físicas do 

Colégio Educandário para as instalações próprias. 

Foi responsável pela articulação e implementação do Polo de Apoio Presencial da UAB, 

o qual está em pleno funcionamento com quatro cursos de graduação: Licenciaturas em 

Computação, Física, Matemática e Química em EaD. 

Tem contribuído com a Secretaria Municipal de Educação e 8ª DIREC na realização das 

Feiras de Ciências locais e regionais bem como capacitação de docentes nas escolas de 

Angicos. 

Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/3650123589671260 

 

 Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante 

Ingressou no Campus da UFERSA Angicos em 20 de janeiro de 2009. Desde então tem 

contribuído para o crescimento da UFERSA, sobretudo, do Campus Angicos, onde, 

além de professor, exerceu os cargos de: coordenador do bacharelado em ciência e 

tecnologia e Diretor de Campus. Atualmente é professor acumula os cargos de Vice-

diretor e Coordenador de Graduação; 

Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/8062271481072466 

 


