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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE 

DO CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS. 

 

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e 1 

onze minutos, na Sala Virtual do Google Meet, sob a presidência da Diretora do CMA, 2 

professora Jacimara Villar Forbeloni, presentes as senhoras conselheiras e os 3 

senhores conselheiros, Tarcísio Elói de Andrade Júnior, Roberto Namor Silva 4 

Santiago, Thatiana Cunha Navarro,  Maria das Neves Pereira, Ciro José Jardim 5 

Figueiredo, Andrea Saraiva de Oliveira, Fádyla Késsia Rocha de A. Alves, Rafael 6 

da Costa Ferreira, Samuel Oliveira de Azevedo, Carmelindo Rodrigues da Silva, e  7 

Cybelle Thayane Medeiros Silva,  totalizando onze presenças, atingindo, assim, o 8 

quórum regimental, é iniciada a Quinta Reunião Extraordinária do Conselho do Centro 9 

Multidisciplinar de Angicos, a qual foi convocada pela Diretora do Centro, em 10 

conformidade com a Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 012/2017, Art. 7, de 23 de 11 

agosto de 2017.  Iniciada a reunião, a Presidente fez a leitura e colocou a pauta em 12 

discussão. Não houve discussão e a pauta foi colocada em votação e aprovada com 13 

oito votos favoráveis e duas abstenções. Deu-se início ao Primeiro Ponto: apreciação 14 

e deliberação da Ata da 4ª Reunião Extraordinária do Conselho de Centro. O ponto foi 15 

colocado em discussão e professor Ciro José Jardim Figueiredo informou que no 16 

segundo ponto que trataria do afastamento da professora Marianna Cruz Campos 17 

Pontarolo, não constaria que seu afastamento teria sido aprovado com a condição de 18 

professor substituto para substituí-la durante seu afastamento. Não houve mais 19 

alteração, então a ata com o acréscimo no segundo ponto foi colocada em votação, a 20 

ata foi aprovada com seis votos favoráveis e quatro abstenções. Segundo Ponto: 21 

apreciação e deliberação sobre o processo de renovação de afastamento do docente 22 

Kleber Cavalcanti Cabral para Qualificação doutoral. A professora Jacimara Villar 23 

Forbeloni explicou que o ponto se trataria de uma renovação de afastamento por mais 24 

seis meses para cursar pós-doutorado e que no período de pandemia os laboratórios 25 

que o professor estaria realizando suas pesquisas estariam fechados. O professor 26 

Rafael da Costa Ferreira explicou que o contrato do professor substituto de Kleber 27 

Cavalcanti Cabral ainda estaria vigente pelo um período de dois anos e o 28 
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departamento aprovou o seu afastamento em assembleia. Depois dos 29 

esclarecimentos, o ponto foi colocado em votação e aprovado com seis votos 30 

favoráveis e quatro abstenções. Terceiro Ponto: Apreciação da Pauta da 4ª Reunião 31 

Extraordinária do CONSEPE de 2020, que será realizada dia 16 de junho de 2020, a 32 

partir das 8h30min remotamente, com os seguintes pontos de pauta: Primeiro Ponto 33 

do Consepe: apreciação e deliberação sobre a ata da 1ª reunião extraordinária de 34 

2020. Não houve discussões, o ponto foi colocado em votação e aprovado com cinco 35 

votos favoráveis e cinco abstenções. Segundo Ponto do Consepe: apreciação e 36 

deliberação sobre renovação de afastamento. A presidente do Conselho explicou que 37 

teria apenas uma renovação que seria o professor Wendell Albano do Campus 38 

Caraúbas. O conselheiro Rafael da Costa Ferreira expôs que no parecer da Pró-39 

reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE foi observado que o interessado no 40 

processo não cumpriu o prazo de sessenta dias estipulado no art. 19 da Resolução do 41 

CONSUNI/UFERSA Nº 003/2018, por esse motivo o parecer da PROGEPE seria pelo 42 

indeferimento do pleito, mas os pareceres das outras instâncias de deliberação foram 43 

favoráveis. Após as discussões, o ponto foi colocado em votação e aprovado com três 44 

votos favoráveis, um voto contrário e seis abstenções. Terceiro Ponto do Consepe: 45 

apreciação e emissão de parecer ao Consuni sobre processo de redistribuição. A 46 

professora Jacimara Villar Forbeloni explicou que a redistribuição teria como 47 

contrapartida um código de vaga para concurso. Não houve discussões e ao ser 48 

colocado em votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Quarto Ponto do 49 

Consepe: apreciação e deliberação sobre os Programas Gerais de Componentes 50 

Curriculares (PGCC's) dos campi Angicos, Caraúbas e Mossoró, enviado via 51 

memorando eletrônico n° 087/2020 (Prograd). Não houve discussões e ao colocar em 52 

votação, o ponto foi aprovado com seis votos favoráveis e três abstenções. Quinto 53 

Ponto do Consepe: Apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que 54 

regulamenta a oferta de disciplinas na modalidade à distância nos cursos de 55 

graduação presenciais da Ufersa. Houve várias discussões e surgiu o 56 

encaminhamento de retirar de pauta da Reunião do Consepe por incongruências aos 57 

decretos e leis vigentes, a proposta foi colocada em votação e aprovada por 58 

unanimidade. Em caso de não retirada do ponto na reunião do Consepe, surgiu outra 59 
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proposta: se o conselho seria totalmente contrário a minuta ou se o conselho discutiria 60 

cada emenda mesmo sendo contrário a minuta. A proposta de ser totalmente contrário 61 

à minuta foi aprovada com cinco votos favoráveis, a proposta de discutir cada emenda 62 

mesmo sendo contrário a minuta obteve quatro votos favoráveis e houve duas 63 

abstenções. Após o cumprimento da pauta desta reunião, a Presidente do Conselho 64 

do centro Multidisciplinar de Angicos, Professora Jacimara Villar Forbeloni deu por 65 

encerrada a reunião, às dezoito horas e trinta e seis minutos do presente dia e 66 

agradeceu a presença de todos. Estiveram presentes nesta reunião onze conselheiras 67 

e conselheiros. Para constar, eu, Francisco Cesar de Souza, Secretário Executivo, 68 

matrícula SIAPE nº 1824162, lavrei a presente Ata que, depois de lida, será assinada 69 

pelo Presidente do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos para que surta os 70 

fins legais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx71 
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