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

CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS. 

 

Aos dezesseis dias do mês de maço do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e 1 

trinta e seis 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 do CMA, professor Araken de Medeiros Santos, presentes os 4 

senhores conselheiros e senhoras conselheiras, Tarcísio Elói de Andrade Júnior, 5 

Roberto Namor Silva Santiago, Marcilene Vieira da Nóbrega,  Ciro José Jardim 6 

Figueiredo, Thatiana Cunha Navarro Diniz, Fádyla Késsia Rocha de A. Alves, 7 

Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira, Samuel Oliveira de Azevedo e Carmelindo 8 

Rodrigues da Silva,  totalizando dez presenças, atingindo, assim, o quórum 9 

regimental, é iniciada a Segunda Reunião Ordinária do Conselho do Centro 10 

Multidisciplinar de Angicos, a qual foi convocada pelo Diretor do Centro, em 11 

conformidade com a Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 012/2017, Art. 7, de 23 de 12 

agosto de 2017.  Iniciada a reunião, o Presidente colocou a pauta em discussão. Na 13 

ocasião, o presidente do Conselho solicitou a inclusão dos seguintes pontos: 14 

apreciação e aprovação do plano de gestão de 2019; apreciação e deliberação sobre 15 

a ata da primeira reunião ordinária do Conselho de Centro de 2020 e a ata da segunda 16 

reunião extraordinária do Conselho de Centro de 2020; apreciação e deliberação 17 

sobre o processo de afastamento parcial da professora Janaína Salustio da Silva; 18 

apreciação e deliberação sobre o Projeto Pedagógico de Curso – PPC de Engenharia 19 

de Produção; apreciação e deliberação sobre a suspensão das atividades presenciais; 20 

Não houve discussão, então todos os pontos foram colocados em votação e foram 21 

aprovados por unanimidade.  Com a aprovação das inclusões de pontos, o presidente 22 

do Conselho solicitou a inversão da ordem dos pontos e ao colocar a inversão dos 23 

pontos em votação, foi aprovado por unanimidade. Depois da inversão a pauta com as 24 

devidas alterações foi colocada em votação e aprovada por unanimidade que terá a 25 

seguinte ordem. Seguindo, deu-se início ao Primeiro Ponto: discussão e deliberação 26 

sobre a suspensão das atividades acadêmicas presenciais e medidas para 27 

continuidade dessas atividades à distância. Houve várias discussões e surgiram duas 28 
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propostas, a primeira seria de suspensão do calendário acadêmica total e a segunda 29 

seria suspender as atividades presenciais e prosseguir com o calendário acadêmico à 30 

distância. A primeira proposta obteve quatro votos favoráveis e a segunda proposta 31 

obteve seis votos favoráveis, sendo aprovada a segunda proposta pela maioria dos 32 

conselheiros. Segundo Ponto: apreciação e Aprovação do Relatório Anual de Gestão 33 

2019. Após várias discussões e pedidos de alterações, o Plano Anual de Gestão de 34 

2019 foi aprovado com as alterações por unanimidade. Terceiro Ponto: apreciação e 35 

deliberação das atas da 1ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho do Centro 36 

Multidisciplinar de Angicos e 2ª Reunião Extraordinária de 2020 do Conselho do 37 

Centro Multidisciplinar de Angicos. Não houve discussões. A ata da primeira Ordinária 38 

de 2020 foi aprovada com quatro votos favoráveis e cinco abstenções. A ata da 39 

segunda extraordinária de 2020 foi aprovada com quatro votos favoráveis e cinco 40 

abstenções. Quarto Ponto: apreciação e deliberação sobre o processo de 41 

afastamento parcial de Janaina Salústio da Silva. Houve alguns esclarecimentos e 42 

ao colocar em votação, o ponto foi aprovado com sete votos favoráveis e duas 43 

abstenções. Quinto Ponto: apreciação e deliberação sobre o Projeto Político 44 

Pedagógico de Engenharia de Produção do Campus Angicos. O coordenador do 45 

Curso de Engenharia de Produção, professor Ciro José Jardim Figueiredo explicou 46 

que a portaria da coordenação iria se vencer no próximo dia dezenove de março e 47 

haveria a necessidade de enviar esse documento para aprovação, o PPC já foi 48 

aprovado em assembleia do departamento de Engenharias – DENGE, devendo ser 49 

deliberado nesta reunião do conselho para que possa ser apreciado no Comitê de 50 

Graduação. O professor Araken de Medeiros Santos ressaltou que na última 51 

avaliação do Ministério da Educação – MEC foram feitas algumas observações, mas 52 

que estariam sendo contempladas no PPC que estaria sendo apreciado. Depois de 53 

alguns esclarecimentos, o ponto foi colocado em votação e aprovado por 54 

unanimidade. Sexto Ponto: apreciação da Pauta da 3ª Reunião Ordinária de 2020 do 55 

Consepe, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 17 de março de 2020, às 56 

08h30min na Sala de Reuniões dos Conselhos Superiores, com os seguintes pontos 57 

de pauta. Primeiro Ponto do CONSEPE: apreciação e deliberação sobre a ata da 2ª 58 

reunião ordinária de 2020; o ponto foi aprovado com um voto favorável e oito 59 
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abstenções. Segundo Ponto do CONSEPE: apreciação e deliberação sobre 60 

renovações de afastamento de Suene Campos Duarte e Suely Xavier dos Santos. O 61 

ponto foi aprovado com quatro votos favoráveis e cinco abstenções. Terceiro Ponto 62 

do CONSEPE: apreciação e homologação sobre designação pelo Reitor ad 63 

referendum do Consepe, a renovação do afastamento de servidores docentes Jhose 64 

Iale Camelo da Cunha e Klaus André de Sousa Medeiros; ponto aprovado com oito 65 

votos favoráveis e uma abstenção. Quarto Ponto do CONSEPE: Apreciação e 66 

deliberação sobre Programas Gerais de Componentes Curriculares do campus 67 

Mossoró e Caraúbas, enviado via memorando eletrônico nº 050/2020 (PROGRAD); o 68 

ponto foi aprovado com três votos favoráveis e seis abstenções. Quinto Ponto do 69 

CONSEPE: Apreciação e deliberação sobre os regulamentos do programa de pós-70 

graduação em Engenharia Elétrica e do Mestrado Profissional em Rede Nacional em 71 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação (PROFNIT), 72 

enviados via memorandos eletrônicos nº 62 e 69 de 2020 (PROPPG). O conselho se 73 

absteve. Sexto Ponto do CONSEPE: Apreciação e aprovação do Relatório 74 

Institucional Consolidado – 2019 - sobre os Grupos PET-Ufersa, enviado via 75 

memorando eletrônico nº 051/2020 (PROGRAD). O conselho se absteve. Sétimo 76 

Ponto do CONSEPE: apreciação e deliberação sobre recurso acerca do processo nº 77 

23091.002037/2020-93 de Revalidação do Diploma do candidato Júnior Alcântara da 78 

Silva do curso de Administração; depois de algumas discussões, o ponto não foi 79 

aprovado com cinco votos contrários e quatro abstenções. Oitavo Ponto do 80 

CONSEPE: apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que regulamenta a 81 

oferta de disciplinas na modalidade à distância nos cursos de graduação presenciais 82 

da Ufersa. O presidente do conselho fez a leitura do texto da norma e explicou que o 83 

texto pode ser aprovado sem alterações ou com alterações ou não ser aprovado. O 84 

conselheiro Carmelindo Rodrigues da Silva trouxe um encaminhamento do 85 

departamento de Ciências Humanas para retirada deste ponto, a proposta de 86 

encaminhamento foi aprovada por unanimidade. Caso o pedido de retirada não fosse 87 

aprovada no CONSEPE, o representante deste Conselho de Centro teria total 88 

liberdade de discutir este ponto durante a reunião do Consepe. O texto do relator foi 89 

colocado em votação e não foi aprovado com um voto favorável, três contrários e seis 90 
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abstenções. O presidente do Conselho, Araken de Medeiros Santos falou que se 91 

equivocou e não enviar o pedido de inclusão do ponto: indicação para receber 92 

Medalha de Mérito Administrativo de acordo com o memorando circular Nº 23/2020 – 93 

GR. O pedido de incluir e discutir o referido ponto foi colocado em votação e aprovado 94 

por unanimidade. A direção do Campus indicou os seguintes nomes, Araken de 95 

Medeiros Santos, Carmelindo Rodrigues da Silva, Francisco Edcarlos Alves Leite, 96 

Jacimara Villar Forbeloni, Jalmir Dantas de Araújo, Luiz Eduardo Moura Barbalho, 97 

Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante e Tarcísio Elói de Andrade Junior. O conselho 98 

decidiu pelo voto aberto e pela maioria de votos dos conselheiros, o nome escolhido 99 

para a indicação da Medalha de Mérito Administrativo é o professor Carmelindo 100 

Rodrigues da Silva. O presidente do Conselho sugeriu que o professor Carmelindo 101 

Rodrigues da Silva fizesse a justificativa ressaltando o motivo e história dentro do 102 

Campus Angicos pela indicação do seu nome no prazo de quarenta e oito horas para 103 

que seja apresentado a Reitoria como indicação do Campus Angicos. Outras 104 

ocorrências:  a professora Thatiana Cunha Navarro Diniz falou que a reitoria instituiu 105 

uma comissão para avaliar a situação devido a pandemia da CONVID-19 e foi 106 

decidido que a partir do dia vinte e três de março, a manutenção do calendário 107 

acadêmico e a suspensão das atividades presenciais se necessário e para os 108 

servidores considerados do grupo de risco, deverão suspender suas atividades a partir 109 

do dia dezessete de março, o prazo inicial da suspensão é de trinta dias, devendo 110 

essas atividades se adequarem a modalidade a distância. A referida decisão seria 111 

apreciada na próxima reunião do Consepe. Após o cumprimento da pauta desta 112 

reunião, o Presidente do Conselho do centro Multidisciplinar de Angicos, Professor 113 

Araken de Medeiros Santos deu por encerrada a reunião, às dezessete horas e trinta 114 

e três minutos do presente dia e agradeceu a presença de todos. Estiveram presentes 115 

nesta reunião dez conselheiros, conforme lista de presença em anexo. Para constar, 116 

eu, Francisco Cesar de Souza, Secretário Executivo, matrícula SIAPE nº 1824162, 117 

lavrei a presente Ata que, depois de lida, será assinada pelo Presidente do Conselho 118 

do Centro Multidisciplinar de Angicos para que surta os fins legais. 119 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx120 
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 122 

 123 

ARAKEN DE MEDEIROS SANTOS 124 

Presidente do Conselho 125 

Resolução CONSUNI/UFERSA N° 012/2017. 126 


