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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DO 

CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas e oito 1 

minutos, na Sala de Reuniões da Direção do Centro Multidisciplinar de Angicos - CMA 2 

da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Diretor 3 

em exercício do CMA, professor Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, presentes 4 

os senhores e senhoras Carmelindo Rodrigues da Silva, Ciro José Jardim 5 

Figueiredo, Fabrícia Dantas de Souza, Fádyla Késsia Rocha de Araújo Alves, 6 

Joênia Leilane Gomes de Medeiros, Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira, Roberto 7 

Namor Silva Santiago e Samuel Oliveira de Azevedo, totalizando nove presenças, 8 

atingindo, assim, o quórum regimental, é iniciada a Primeira  Reunião Ordinária do 9 

Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos, a qual foi convocada pelo Diretor em 10 

exercício do Centro, em conformidade com a Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 11 

012/2017, Art. 7, de 23 de agosto de 2017. Iniciada a reunião, o presidente solicitou a 12 

inclusão do seguinte ponto de pauta: Apreciação e deliberação de atas de reuniões 13 

anteriores. Após votação, o plenário aprovou a inclusão por unanimidade. Em seguida, 14 

foi colocada em votação a pauta desta reunião, a qual foi aprovada por unanimidade. 15 

Logo após, o Presidente apresentou as justificativas de ausência dos seguintes 16 

conselheiros: Andrea Saraiva de Oliveira, Francisco Edcarlos Alves Leite, 17 

Marcilene Vieira da Nóbrega, Rafael da Costa Ferreira, Tarcísio Elói de Andrade 18 

Júnior e Thatiana Cunha Navarro Diniz, e após votação, as justificativas foram 19 

aprovadas por unanimidade. Seguindo, deu-se início ao Primeiro Ponto: Apreciação e 20 

Deliberação da Proposta de Calendário das Reuniões Ordinárias do Conselho do CMA 21 

- UFERSA 2020. O presidente apresentou o calendário de Reuniões Ordinárias do 22 

Conselho do Centro de Multidisciplinar de Angicos e ressaltou que a nova gestão que 23 

assumir a Direção do campus poderá propor um novo calendário de reuniões. Ressaltou 24 

também que, geralmente, as reuniões do Centro serão um dia antes da reunião do 25 

CONSEPE e que não foi fixado o horário das reuniões do Centro, a fim de deixar em 26 

aberto para possíveis ajustes futuros. Durante a discussão, houve alteração de datas: a 27 

reunião que estava marcada previamente para o dia dez de maio será realizada no dia 28 

sete do mesmo mês; a reunião que estava marcada para o dia quinze de novembro, 29 
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será realizada no dia doze do mesmo mês. Após isso, o calendário foi posto em votação 30 

e foi aprovado por unanimidade. Neste ínterim, foi dado início à discussão do Segundo 31 

Ponto: Apreciação e deliberação sobre renovações de afastamento. O presidente 32 

apresentou o processo de renovação de afastamento do docente Luís Henrique 33 

Gonçalves costa e após isso o plenário aprovou o ponto por unanimidade. Em seguida, 34 

deu-se início ao Terceiro Ponto: Apreciação e deliberação de atas de reuniões 35 

anteriores. A primeira Ata a ser analisada foi a da Décima Primeira reunião Ordinária, a 36 

qual foi aprovada com quatro votos favoráveis e quatro abstenções. A segunda 37 

analisada foi a Ata da Décima Segunda Reunião Ordinária, que foi aprovada com quatro 38 

votos favoráveis e quatro abstenções. A terceira foi a da Décima Segunda Reunião 39 

Extraordinária, que foi aprovada com três votos favoráveis e cinco abstenções.  A quarta 40 

Ata apreciada foi a da Primeira Reunião Extraordinária, a qual foi aprovada com um voto 41 

favorável e sete abstenções. As três primeiras atas apreciadas são do ano de dois mil 42 

e dezenove; a quarta ata é do ano de dois mil e vinte. Logo após, foi iniciado o Quarto 43 

Ponto: Apreciação da Pauta da 2ª Reunião Ordinária de 2020 do CONSEPE. Item um: 44 

o plenário se absteve por unanimidade. Item dois: o plenário se absteve por 45 

unanimidade. Item três: O plenário aprovou o ponto com um voto favorável e sete 46 

abstenções. Em seguida, deu-se início ao Quinto Ponto: Outras ocorrências. A 47 

professora Joêmia Leilane Gomes de Medeiros informou ao plenário que foram 48 

solicitadas formalmente informações à antiga Coordenação do curso de Licenciatura em 49 

Computação e Informática acerca do PPC do curso, a fim de que a nova coordenação 50 

desse andamento à elaboração da peça. No entanto, afirmou ela, que o que foi tido 51 

como resposta é que o PPC ainda não estava concluído e que necessitariam de mais 52 

tempo para a finalização, porém, não fixaram um prazo determinado para tanto. Após o 53 

cumprimento da pauta desta reunião, o Presidente em exercício do Conselho do Centro 54 

Multidisciplinar de Angicos, Professor Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante deu por 55 

encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta e oito minutos do presente dia e 56 

agradeceu a presença de todos. Estiveram presentes nesta reunião nove conselheiros, 57 

conforme lista de presença em anexo. Para constar, eu, Jean Ribeiro dos Santos, 58 

Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 3136017, lavrei a presente Ata que, 59 
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depois de lida, será assinada pelo Presidente em exercício do Conselho do Centro 60 

Multidisciplinar de Angicos para que surta os fins legais xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx61 
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