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

DO CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS 

 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e 1 

quarenta e dois minutos, na Sala de Reuniões da Direção do Centro Multidisciplinar de 2 

Angicos - CMA da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a 3 

presidência do Diretor em exercício do CMA, professor Joselito Medeiros de Freitas 4 

Cavalcante, presentes os senhores e senhoras Andrea Saraiva de Oliveira, 5 

Francisco Edcarlos Alves Leite, Natália Veloso Caldas de Vasconcelos, Roberto 6 

Namor Silva Santiago, Tarcísio Elói de Andrade Júnior e Thatiana Cunha Navarro 7 

Diniz,  totalizando sete  presenças, atingindo, assim, o quórum regimental, é iniciada a 8 

Primeira  Reunião Extraordinária do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos, a 9 

qual foi convocada pelo Diretor em exercício do Centro, em conformidade com a 10 

Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 012/2017, Art. 7, de 23 de agosto de 2017.  Iniciada 11 

a reunião, o Presidente colocou a pauta em discussão e posterior votação, sendo esta 12 

aprovada por unanimidade. Logo após, o Presidente informou que não recebeu 13 

nenhuma justificativa de ausência. Seguindo, ele deu início ao Primeiro Ponto: 14 

Apreciação da Pauta da 1ª Reunião Ordinária de 2020 do CONSEPE. Item 15 

um:    Apreciação e deliberação sobre a ata da 12ª reunião ordinária de 2019. Após 16 

discussão, o plenário aprovou o ponto com dois votos favoráveis e cinco abstenções. 17 

Item dois:  Apreciação e deliberação sobre o calendário de reuniões ordinárias do 18 

CONSEPE para 2020. Após discussão, o plenário aprovou o ponto com quatro votos 19 

favoráveis e três abstenções. Item três: Apreciação e deliberação sobre renovações de 20 

afastamento. O presidente ressaltou que as documentações cumpriam as exigências 21 

legais, e, após isso, o plenário, por unanimidade, votou favorável às renovações. Item 22 

quatro:  Apreciação e homologação sobre designação pelo Reitor ad referendum do 23 

CONSEPE, a renovação do afastamento do servidor docente Marcio Furukava. O 24 

presidente explicou por qual motivo a decisão se deu por ad referendum, e, após isso, 25 

o plenário aprovou o ponto com dois votos favoráveis e cinco abstenções. Item cinco: 26 

Apreciação e deliberação sobre Programas Gerais de Componentes Curriculares – 27 

PGCC’s do campus Mossoró e Caraúbas, enviado via memorando eletrônico nº 28 
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009/2020 (Prograd). O presidente lembrou a importância de enviar os PGCC’s do 29 

campus Angicos, explicou os trâmites do envio e, após isso, o plenário aprovou o ponto 30 

com quatro votos favoráveis e três abstenções. Item seis: Apreciação e deliberação 31 

sobre minuta que dispõe sobre normas para os processos de contratação de professor 32 

visitante e de professor visitante estrangeiro no âmbito da Universidade Federal Rural 33 

do Semi-Árido (Ufersa). Após discussão, o ponto foi aprovado por unanimidade.  Após 34 

o cumprimento da pauta desta reunião, o Presidente em exercício do Conselho do 35 

centro Multidisciplinar de Angicos, Professor Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante 36 

deu por encerrada a reunião, às dezesseis horas e doze minutos do presente dia e 37 

agradeceu a presença de todos. Estiveram presentes nesta reunião sete conselheiros, 38 

conforme lista de presença em anexo. Para constar, eu, Jean Ribeiro dos Santos, 39 

Assistente em Administração, matrícula SIAPE nº 3136017, lavrei a presente Ata que, 40 

depois de lida, será assinada pelo Presidente em exercício do Conselho do Centro 41 

Multidisciplinar de Angicos para que surta os fins legais. 42 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx43 

 

 

 

JOSELITO MEDEIROS DE FREITAS CAVALCANTE 
Presidente em exercício do Conselho 

Resolução CONSUNI/UFERSA N° 012/2017. 


