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

DO CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS. 

 

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

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

professora Jacimara Villar Forbeloni, presentes os senhoras conselheiras e 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, 7 

Fabrícia Dantas de Souza, Cybelle Thayane Medeiros Silva,  totalizando treze 8 

presenças, atingindo, assim, o quórum regimental, é iniciada a Quarta Reunião 9 

Extraordinária do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos, a qual foi convocada 10 

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

012/2017, Art. 7, de 23 de agosto de 2017.  Iniciada a reunião, a Presidente fez a 12 

leitura e colocou a pauta em discussão. Não houve discussão e a pauta foi colocada 13 

em votação e aprovada por unanimidade. Deu-se início ao Primeiro Ponto: 14 

apreciação e deliberação da Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Centro. 15 

Não houve discussões e a ata foi aprovada com quatro votos favoráveis e quatro 16 

abstenções. Segundo Ponto: apreciação e deliberação sobre o processo de 17 

afastamento da docente Marianna Cruz Campos Pontarolo para Qualificação 18 

doutoral. Nas discussões do ponto, foi apresentado o memorando circular Nº 135/2020 19 

– PRPPG que estabeleceria as renovações e novos pedidos de afastamento. No 20 

referido memorando, processo deveria ser tramitado completamente por meio do 21 

SIPAC, seguindo o fluxo normal de no formato digital. Diante de alguns 22 

questionamentos do conselheiro Rafael da Costa Ferreira, a presidente do conselho 23 

solicitou ao conselho que a requerente, Marianna Cruz Campos Pontarolo pudesse 24 

esclarecer, o conselho aprovou a solicitação de participação da professora. A 25 

requerente esclareceu que o processo de afastamento seguiu todas as orientações de 26 

acordo com o as normas estabelecidas pelo memorando circular. Foi esclarecido 27 

também que o Centro Multidisciplinar de Angicos possui código de vaga para 28 
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professor substituto para substituir a professora no seu período de afastamento para 29 

qualificação doutoral. Após os esclarecimentos, foi colocado em regime de votação e 30 

aprovado por unanimidade. Terceiro Ponto: Apreciação e deliberação sobre indicação 31 

de Comitê de Enfrentamento à Covid19. A professora Jacimara Villar Forbeloni 32 

explicou e apresentou os motivos para criação do comitê que se refere o ponto. 33 

Depois da apresentação da função do comitê, a criação do comitê foi colocada em 34 

votação e aprovado por unanimidade. Depois da aprovação da criação do comitê, a 35 

composição foi colocada em discussão. Depois de várias discussões, surgiu a 36 

seguinte proposta de composição do comitê com representantes dos setores, um da 37 

Biblioteca (técnico administrativo), um dos Laboratórios (técnico administrativo), um da 38 

assistência estudantil (técnico administrativo), um da Residência (discente), três 39 

professores (um de cada departamento), um profissional da área de saúde (externo), 40 

um profissional da área de segurança e um da gestão. A proposta da formação da 41 

comissão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Quarto Ponto: 42 

Apreciação e deliberação sobre a Junção das coordenações do BCT integral e 43 

noturno. Para este ponto, a presidente solicitou ao conselho que professor Joselito 44 

Medeiros de Freitas Cavalcante pudesse participar, o pedido foi colocado em 45 

votação e aprovado pelo conselho. Após várias discussões e esclarecimentos, surgiu 46 

a seguinte proposta de votação: favorável, contrário ou adiar para ser votado em outra 47 

situação, com maiores esclarecimentos em relação a junção das coordenações. Para 48 

este ponto, a votação foi a seguinte: a proposta de junção das coordenações foi 49 

aprovada com seis votos e a proposta de adiamento obteve cinco votos. Após o 50 

cumprimento da pauta desta reunião, a Presidente do Conselho do centro 51 

Multidisciplinar de Angicos, Professora Jacimara Villar Forbeloni deu por encerrada a 52 

reunião, às dezessete horas e trinta e quatro minutos do presente dia e agradeceu a 53 

presença de todos. Estiveram presentes nesta reunião doze conselheiros. Para 54 

constar, eu, Francisco Cesar de Souza, Secretário Executivo, matrícula SIAPE nº 55 

1824162, lavrei a presente Ata que, depois de lida, será assinada pelo Presidente do 56 

Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos para que surta os fins legais. 57 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx58 
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