
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS  

 

Página 1 de 4                      4ª REUNIÃO ORD. CMA - 19.08.2020 

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

CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS. 

 

Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às nove horas e dez 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, Thatiana Cunha Navarro,  Maria das Neves Pereira, Ciro 4 

José Jardim Figueiredo, Rafael da Costa Ferreira, Carmelindo Rodrigues da 5 

Silva, Fabrícia Dantas de Souza e  Cybelle Thayane Medeiros Silva,  totalizando 6 

oito presenças, atingindo, assim, o quórum regimental, é iniciada a Quarta Reunião 7 

Ordinária do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos, a qual foi convocada pela 8 

Diretora do Centro, em conformidade com a Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 9 

012/2017, Art. 7, de 23 de agosto de 2017.  Iniciada a reunião, a Presidente fez a 10 

leitura e colocou a pauta em discussão. Não houve discussão e a pauta foi colocada 11 

em votação e aprovada por unanimidade. Deu-se início ao Primeiro Ponto: 12 

Apreciação e deliberação sobre o pedido de afastamento com substituto PQD - 2020 - 13 

Profª. Marianna Pontarolo. O ponto foi colocado em discussão e professor Ciro José 14 

Jardim Figueiredo informou que houve celeumas em relação a contratação de 15 

professor substituto para que pudesse acontecer o afastamento da professora 16 

Marianna Cruz Campos Pontarolo, mas depois de várias discussões por parte da 17 

Pró-reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE, houve o esclarecimento que a 18 

PROGEPE disponibilizaria de recursos para contratação de professores substitutos, 19 

dessa forma, a professora em questão teria o direito de se afastar seguindo os 20 

tramites do processo. Depois de alguns esclarecimentos, o ponto foi colocado em 21 

votação e foi aprovado por unanimidade. Segundo Ponto: A Secretaria dos Órgãos 22 

Colegiados informa que o Consepe foi convocado para a 6ª Reunião Ordinária de 23 

2020, em 20 de agosto de 2020, a partir das 8h30min remotamente, com os seguintes 24 

pontos de pauta. Primeiro Ponto do Consepe: apreciação e deliberação sobre a ata 25 

da 5ª reunião ordinária de 2020. Não houve discussões, o ponto foi colocado em 26 

votação e aprovado com um voto favorável e seis abstenções. Segundo Ponto do 27 

Consepe: apreciação e deliberação sobre renovação de afastamento. Não houve 28 
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discussões, o ponto foi colocado em votação e aprovado com um voto favorável, e 29 

seis abstenções. Terceiro Ponto do Consepe: apreciação e emissão de parecer ao 30 

Consuni sobre processo de redistribuição. Não houve discussões e ao ser colocado 31 

em votação, o ponto foi reprovado com um voto contrário e seis abstenções. Quarto 32 

Ponto do Consepe: apreciação e homologação sobre designação pelo Reitor, ad 33 

referendum do Consepe, da renovação de afastamento do servidor Adelson Menezes 34 

Lima, conforme processo n° 23091.008020/2017-17. Não houve discussões e ao 35 

colocar em votação, o ponto foi aprovado com um voto favorável e seis abstenções. 36 

Quinto Ponto do Consepe: apreciação e homologação sobre designação pelo Reitor, 37 

ad referendum do Consepe, da alteração da data da colação de grau do semestre 38 

2020.1 que consta no anexo da decisão Consepe/Ufersa n° 072/201. Não houve 39 

discussões e ao colocar o ponto em votação, foi aprovado com um voto favorável e 40 

seis abstenções. Sexto Ponto do Consepe: apreciação e deliberação sobre 41 

calendário da pós-graduação para o semestre 2020.2. Também não houve discussões 42 

e ao colocar em votação, o ponto foi aprovado com três votos favoráveis e quatro 43 

abstenções. Sétimo Ponto do Consepe: apreciação e deliberação sobre os 44 

Programas Gerais de Componentes Curriculares (PGCC's) do campus Mossoró, 45 

enviado via memorando eletrônico n° 112/2020 (Prograd). Sem discussões, o ponto foi 46 

colocado em votação e aprovado com dois votos favoráveis e cinco abstenções. 47 

Oitavo Ponto do Consepe: apreciação e emissão de parecer ao Consuni sobre 48 

criação do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, em 49 

nível de Doutorado, associação em Rede (Prodema), enviado via memorando 50 

eletrônico n° 151/2020 (Proppg). Também não houve discussões neste ponto e ao 51 

colocar em votação, o ponto foi aprovado por unanimidade. Nono Ponto do Consepe: 52 

apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que retoma as atividades 53 

acadêmicas dos cursos de graduação, referentes ao semestre letivo 2020.1, 54 

excepcionalmente de forma remota, considerando as medidas de isolamento social 55 

decorrentes da pandemia da Covid-19, conforme calendário disposto no Anexo I e 56 

diretrizes estabelecidas nesta resolução. A professora Jacimara Villar Forbeloni fez 57 

uma explanação sobre o assunto. A representação estudantil e os representantes dos 58 

departamentos do centro fizeram as considerações, diante disso, surgiram as 59 
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seguintes propostas: aprovar a minuta na forma original; aprovar a minuta somente 60 

com as propostas do CMA; discutir ponto-a-ponto a minuta completa ou reprovar a 61 

minuta com justificativa, essa última proposta foi a proposta aprovada com quatro 62 

votos favoráveis e a proposta de aprovar somente as propostas do CMA obteve dois 63 

votos favoráveis. O professor Carmelindo Rodrigues da Silva fez a leitura da 64 

justificativa de reprovação da minuta emitida pelo Departamento de Ciências Humanas 65 

– DCH. Após várias discussões e acréscimo na justificativa que o DCH apresentou, o 66 

conselho definiu o texto da justificativa com base nas considerações apresentadas 67 

pelos conselheiros. No caso da reprovação da minuta não seja aceita no CONSEPE, o 68 

conselheiro representante do Conselho do CMA teria liberdade para votar nas 69 

propostas que se assemelhassem às do CMA. A justificativa e a proposta foram 70 

colocadas em votação e aprovada por unanimidade. Depois das discussões 71 

realizadas, passou-se a discutir as propostas de datas do calendário acadêmico. 72 

Depois de algumas discussões, surgiu a seguinte proposta de calendário, com início 73 

dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte ao dia vinte e nove de janeiro de dois 74 

mil e vinte um, respeitando os prazos do auxílio inclusão. A proposta foi colocada em 75 

votação e aprovada por unanimidade. Terceiro Ponto: Outras ocorrências: a 76 

presidente do conselho falou que a quadra de esportes do Campus Angicos estaria 77 

com a previsão de entrega com a presença do reitor no dia vinte e seis de agosto de 78 

dois mil e vinte. Outro informe que a presidente fez foi que o memorial Paulo Freire 79 

entrou no orçamento da empresa de reforma e seria entregue no final da gestão do 80 

atual reitor. No quesito de segurança no Campus, estariam solicitando a aquisição de 81 

câmeras para a proteção do patrimônio do Campus. A direção do Campus também 82 

informou que seria constituída uma comissão para resolver a questão dos animais que 83 

se encontram vivendo no Campus. Após o cumprimento da pauta desta reunião, a 84 

Presidente do Conselho do centro Multidisciplinar de Angicos, Professora Jacimara 85 

Villar Forbeloni deu por encerrada a reunião, às onze horas e doze minutos do 86 

presente dia e agradeceu a presença de todos. Estiveram presentes nesta reunião oito 87 

conselheiras e conselheiros. Para constar, eu, Francisco Cesar de Souza, Secretário 88 

Executivo, matrícula SIAPE nº 1824162, lavrei a presente Ata que, depois de lida, será 89 
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assinada pelo Presidente do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos para que 90 

surta os fins legais.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 91 
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 94 

JACIMARA VILLAR FORBELONI 95 

Diretora do Campus Angicos 96 

Portaria UFERSA/GAB. N° 0274/2020 97 


