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

CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS. 

 

Aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas e treze 1 

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, Roberto Namor Silva Santiago, Joêmia Leilane Gomes de 4 

Medeiros,  Natália Veloso Caldas de Vasconcelos, Lucas Ambrósio Bezerra de 5 

Oliveira, Carmelindo Rodrigues da Silva, Fabrícia Dantas de Souza e  Cybelle 6 

Thayane Medeiros Silva,  totalizando oito presenças, atingindo, assim, o quórum 7 

regimental, é iniciada a Sexta Reunião Extraordinária do Conselho do Centro 8 

Multidisciplinar de Angicos, a qual foi convocada pela Diretora do Centro, em 9 

conformidade com a Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 012/2017, Art. 7, de 23 de 10 

agosto de 2017.  Iniciada a reunião, a Presidente fez a leitura e colocou a pauta em 11 

discussão. Não houve discussão e a pauta foi colocada em votação e aprovada por 12 

unanimidade. Deu-se início ao Primeiro Ponto: apreciação e deliberação da Ata da 3ª 13 

Reunião Ordinária do Conselho de Centro. O ponto foi colocado em discussão, não 14 

houve alteração, então a ata foi colocada em votação e foi aprovada com um voto 15 

favorável e três abstenções. Segundo Ponto: Apreciação e deliberação sobre 16 

renovação de afastamento de CINTIA RAQUEL DUARTE DE FREITAS, referente ao 17 

processo nº 23091.007917/2019-28. O ponto foi colocado em discussão, o então o 18 

professor Francisco Edcarlos Alves Leite solicitou para falar sobre o processo que 19 

se refere ao ponto e o conselho aprovou a solicitação do professor. Depois do 20 

esclarecimento que o docente fez, o ponto foi colocado em votação e aprovado com 21 

três votos favoráveis e duas abstenções. Terceiro Ponto: Apreciação e deliberação 22 

sobre minuta de resolução de retomada das atividades acadêmicas do semestre 23 

2020.1. A diretora solicitou a presença do professor Samuel Oliveira de Azevedo 24 

para ajudar na condução deste ponto. O conselho aprovou a participação do professor 25 

Samuel Oliveira de Azevedo. No preâmbulo da minuta, além da proposta original, 26 

surgiram uma proposta do departamento de ciências humanas – DCH que seria trocar 27 

a palavra “retoma” por “regulamenta” e outra do Departamento de ciências exatas e 28 
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tecnologias da informação – DCETI que seria deixar em maiúsculo a palavra “Covid” 29 

em toda minuta. Nesse caso, haveria a proposta original, a proposta do DCH, a 30 

proposta do DCETI e a proposta de juntar a segunda com a terceira proposta. O 31 

conselho aprovou por unanimidade a junção dos textos do DCH com o do DCETI. Foi 32 

colocada em votação também e aprovada por unanimidade, a proposta que toda vez 33 

que aparecer a palavra Covid na minuta, o mesmo seria colocado em caixa alta. No 34 

artigo primeiro, houve uma proposta de alteração do DCH, no referido artigo, haveria a 35 

o texto original e a proposta do DCH e ao colocar as propostas em votação, o texto do 36 

DCH foi aprovado por unanimidade. Com a aprovação do primeiro artigo, o conselho 37 

percebeu a necessidade de retomar ao texto do preâmbulo, então foi proposto novo 38 

texto para o preâmbulo de acordo com a alteração do artigo primeiro, a proposta foi 39 

colocada em votação e aprovada por unanimidade. No parágrafo primeiro do mesmo 40 

artigo, houve a proposta do DCH, neste caso, foi colocado em votação a proposta 41 

original e a do DCH que foi aprovada por unanimidade. No parágrafo segundo do 42 

artigo primeiro, teve a proposta alteração do DCETI, neste caso, haveria o texto 43 

original e a proposta do DCETI que foi aprovada por unanimidade. No artigo segundo, 44 

houve uma proposta do DCH, então foi colocado em votação a proposta do texto 45 

original e a proposta do DCH que foi aprovada por unanimidade. No artigo terceiro, 46 

houve a proposta do DCH e outra do DCETI, então foram colocadas em votação a 47 

proposta original, a do DCH, a do DCETI e a proposta de junção das duas últimas 48 

propostas que foi aprovada por unanimidade. No artigo quatro, a proposta do DCH foi 49 

de transformar este artigo em parágrafo único do artigo anterior, o DCETI propôs 50 

alteração de escrita no texto e a proposta que seria de juntar as duas propostas 51 

anteriores foi aprovada por unanimidade. O DCETI propôs a inclusão de outro 52 

parágrafo no mesmo artigo, que foi aprovado com três votos favoráveis, um voto 53 

contrário e uma abstenção. Com a inclusão deste último parágrafo na proposta da 54 

minuta, ele se tornou o parágrafo segundo. No artigo cinco, surgiu uma proposta do 55 

DCH, outra do DCETI, uma proposta do Conselheiro Lucas Ambrósio Bezerra de 56 

Oliveira que teve um voto favorável e outra proposta da representação estudantil que 57 

foi aprovada com quatro votos favoráveis. No parágrafo único do mesmo artigo houve 58 

sugestão do DCH que seria suprimir e a proposta da representação estudantil que 59 
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seria de alteração no texto, a última proposta foi aprovada por unanimidade. No artigo 60 

seis, surgiu a proposta do DCETI, então foi colocado em votação o texto original e a 61 

proposta do DCETI que foi aprovada com cinco votos favoráveis e uma abstenção. No 62 

artigo sete, o DCETI sugeriu uma padronização das siglas que constam no artigo, ao 63 

colocar em votação, a proposta foi aprovada com cinco votos favoráveis e uma 64 

abstenção. No artigo oito, a proposta foi de mudar os parágrafos dois, três e quatro em 65 

incisos um, dois e três e alterar o primeiro parágrafo por parágrafo único. A proposta 66 

foi aprovada por unanimidade. Depois da alteração de parágrafos por incisos, o DCH 67 

propôs uma alteração no inciso primeiro no valor do multiplicador da hora/aula de um e 68 

meio para dois e a conselheira Joêmia Leilane Gomes de Medeiros propôs alterar 69 

para dois e meio, sendo essa aprovada com três votos favoráveis, dois votos 70 

favoráveis para a proposta do DCH e um voto favorável a proposta original. Onde era 71 

o parágrafo terceiro, além do texto original que teve um voto favorável, houve a 72 

proposta de alteração do DCETI e a proposta do DCH que foi aprovada com três votos 73 

favoráveis e duas abstenções. No parágrafo único do artigo nove, o Departamento de 74 

Engenharias – DENGE sugeriu trocar a palavra “pertine” por “compete”, a proposta foi 75 

aprovada por unanimidade. No artigo dez, surgiram a proposta do DCETI e outra 76 

proposta do DENGE, o conselho aprovou por unanimidade a junção de ambas as 77 

propostas. No parágrafo segundo do artigo onze, o DCH sugeriu a retirada e ao 78 

colocar em votação a proposta de retirada foi aprovada com dois votos favoráveis e 79 

quatro abstenções. No parágrafo terceiro, surgiu uma proposta do DCH que teve um 80 

voto favorável e outra proposta do DCETI que foi aprovada com cinco votos 81 

favoráveis. No parágrafo quarto, houve a proposta do DCH e outra do DCETI e o 82 

conselho aprovou a junção das propostas com quatro votos favoráveis e um voto para 83 

a proposta do DCH. No parágrafo quinto houve a proposta do DENGE que foi 84 

aprovada com quatro votos favoráveis, um voto para a proposta do DCH e uma 85 

abstenção. No sexto parágrafo, surgiram uma proposta de alteração do DCETI que 86 

obteve um voto favorável, uma proposta do DENGE que também teve um voto 87 

favorável e a proposta que foi aproava com quatro votos, foi a proposta do DCH e 88 

houve uma abstenção. Ainda no parágrafo sexto, surgiu a proposta de incluir um 89 

inciso, a proposta foi colocada em votação e foi aprovada com três votos favoráveis e 90 
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três abstenções. No parágrafo sétimo, teve propostas do DCH, DCETI e do DENGE 91 

que seria de retirar o parágrafo da minuta que teve um voto favorável e a proposta de 92 

juntar as propostas de DCH com a do DCETI foi aprovada com quatro votos 93 

favoráveis. No parágrafo oitavo, o DCH e o DENGE sugeriram retirar o parágrafo e o 94 

DCETI sugeriu uma alteração no texto e a proposta aprovada foi a de suprimir o 95 

parágrafo com quatro votos favoráveis e um voto favorável para a proposta de 96 

alteração do DCETI. No artigo doze, houve uma proposta de alteração do DCETI que 97 

teve um voto favorável e outra do DCH que foi aprovado com quatro votos favoráveis e 98 

um voto favorável ao texto original. O DCH sugeriu a retirada do parágrafo único do 99 

mesmo artigo e ao colocar a retirada em votação, a proposta não foi aprovada com 100 

três votos contrários, dois votos favoráveis e uma abstenção. No artigo treze, a 101 

proposta de alteração do DCH foi aprovada com dois votos favoráveis, um voto para o 102 

texto original e três abstenções. Após o encerramento do capítulo dois, a diretora 103 

sugeriu a suspensão desta reunião para retornar às quatorze e trinta, a proposta foi 104 

aprovada pelo conselho. Às quatorze horas e trinta e oito minutos do mesmo dia, foi 105 

retomada as discussões desta reunião. Dando prosseguimento com a minuta, no 106 

capítulo três, artigo quatorze, surgiu uma proposta do DCETI que obteve um voto 107 

favorável, e outra proposta do DCH que foi aprovado com dois fotos favoráveis e três 108 

abstenções. No primeiro parágrafo do mesmo artigo, houve propostas do DCH e do 109 

DCETI e ao colocar as propostas em votação, foi aprovada a junção das duas 110 

propostas de alteração por unanimidade. No parágrafo segundo, houve a proposta do 111 

DCH que teve um voto favorável e a proposta original foi aprovada com seis votos 112 

favoráveis. No inciso primeiro do parágrafo segundo, houve uma proposta do DCH 113 

com três votos favoráveis e a proposta do DCETI que foi aprovada com quatro votos 114 

favoráveis. No inciso segundo do mesmo parágrafo, teve uma proposta do DCH e 115 

outra do DCETI, mas o que foi aprovado por unanimidade foi a junção das duas 116 

propostas. No terceiro parágrafo do artigo quatorze, houve uma proposta do DCH que 117 

foi aprovada com três votos favoráveis e três abstenções. No artigo quinze, houve uma 118 

proposta do DCETI que aprovado aprovada por unanimidade. No parágrafo único do 119 

mesmo artigo, também houve uma proposta do DCETI que foi aprovada com cinco 120 

votos favoráveis e uma abstenção. No inciso três do artigo dezesseis teve uma 121 
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proposta do DCETI que foi aprovada com quatro votos favoráveis, um voto favorável 122 

para o texto original e uma abstenção. No artigo dezessete, houve uma proposta do 123 

DCH que foi aprovada com quatro votos favoráveis, um voto para o texto original e 124 

duas abstenções. No parágrafo único do mesmo artigo, surgiu uma proposta do 125 

DCETI com dois votos favoráveis, mas o texto original foi aprovado com quatro votos 126 

favoráveis e uma abstenção. No artigo dezoito, surgiu uma proposta do DCETI que foi 127 

aprovada com cinco votos favoráveis, um voto favorável ao texto original e uma 128 

abstenção. No artigo dezenove, surgiu uma proposta de excluir o artigo inteiro que 129 

obteve dois votos e uma proposta do DCETI que foi aprovada com três votos 130 

favoráveis e duas abstenções. No artigo vinte, surgiram a proposta do DCETI que teve 131 

dois votos favoráveis, a proposta original teve um voto favorável e a proposta do DCH 132 

que seria para excluir, foi aprovada com três votos favoráveis e duas abstenções. No 133 

artigo vinte e um, foram encaminhadas propostas do DCETI que teve um voto 134 

favorável, uma proposta do DENGE com três votos favoráveis, mas a proposta original 135 

foi a aprovada com quatro votos favoráveis. No parágrafo segundo do mesmo artigo, a 136 

proposta de alteração do DCETI foi aprovada com seis votos favoráveis e um voto 137 

favorável para o texto original. No artigo vinte e dois, foi encaminhada uma proposta 138 

de alteração do DCETI que teve um voto favorável, o texto original recebeu um voto 139 

favorável e a proposta aprovada foi a de excluir o artigo da minuta, proposta pelo 140 

DENGE com três votos favoráveis e duas abstenções. No artigo vinte e três, houve 141 

uma proposta de alteração do DCETI que foi aprovada com três votos favoráveis e 142 

quatro abstenções. No parágrafo primeiro do mesmo artigo, foi encaminhada uma 143 

proposta do DENGE que foi aprovada com cinco votos favoráveis e duas abstenções. 144 

No parágrafo terceiro do mesmo artigo, o DCETI sugeriu a criação do inciso três, a 145 

proposta foi colocada em votação e aprovada com três votos favoráveis e quatro 146 

abstenções. No artigo vinte e cinco, surgiu uma proposta de alteração do DCETI que 147 

foi aprovada com três votos favoráveis e quatro abstenções. Terminado todos os 148 

artigos da minuta, passaram a discutir o calendário acadêmico do semestre que trata a 149 

minuta. Depois de várias discussões, foi colocado em votação as seguintes datas para 150 

o início do semestre, vinte e oito de setembro de dois mil e vinte, foi uma proposta da 151 

conselheira Joêmia Leilane Gomes de Medeiros, que foi aprovada com quatro votos 152 
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favoráveis e a outra proposta de início do semestre para o dia cinco de outubro de dois 153 

mil e vinte que teve três votos favoráveis. Concluído a minuta, o conselho colocou em 154 

votação a minuta completa com todas as alterações, sendo aprovada com seis votos 155 

favoráveis e um contrário. Após o cumprimento da pauta desta reunião, a Presidente 156 

do Conselho do centro Multidisciplinar de Angicos, Professora Jacimara Villar 157 

Forbeloni deu por encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta e dez minutos do 158 

presente dia e agradeceu a presença de todos. Estiveram presentes nesta reunião oito 159 

conselheiras e conselheiros. Para constar, eu, Francisco Cesar de Souza, Secretário 160 

Executivo, matrícula SIAPE nº 1824162, lavrei a presente Ata que, depois de lida, será 161 

assinada pelo Presidente do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos para que 162 

surta os fins legais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx163 
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