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

CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS. 

 

Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas e 1 

onze minutos, em uma Sala Virtual do Google Meet, sob a presidência do Diretor em 2 

exercício do CMA, professor Samuel de Oliveira Azevedo, presentes as senhoras 3 

conselheiras e os senhores conselheiros, Tarcísio Elói de Andrade Júnior, Ana 4 

Maria Pereira Aires, Roberto Namor Silva Santiago,  Lucas Ambrósio Bezerra, 5 

Thatiana Cunha Navarro, Ciro José Jardim de Figueiredo, Fádyla Késsia Rocha 6 

de Araújo, Rafael da Costa Ferreira, Francisco Edcarlos Alves Leite, Andrea 7 

Saraiva de Oliveira e Fabrícia Dantas de Souza  totalizando doze presenças, 8 

atingindo, assim, o quórum regimental, é iniciada a Sétima Reunião Ordinária do 9 

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

Centro, em conformidade com a Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 012/2017, Art. 7, 11 

de 23 de agosto de 2017.  Iniciada a reunião, o Presidente em exercício fez a leitura e 12 

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

votação e aprovada por unanimidade. Logo após a aprovação da pauta, foi colocado 14 

em votação as justificativas de ausências de Adriana Mara Guimarães de Farias e 15 

Marcus Vinícius de Sousa Rodrigues. As justificativas de ausências foram colocas 16 

em votação e aprovas com seis votos favoráveis e uma abstenção. O professor 17 

Francisco Edcarlos Alves Leite declarou seu voto afirmando que as justificativas 18 

deveriam ser enviadas para todos os conselheiros. Houve algumas discussões sobre 19 

as justificativas de ausências. Deu-se início ao Primeiro Ponto: apreciação e 20 

deliberação da ata da 4ª e da 5ª Reuniões Ordinárias do Conselho do Centro 21 

Multidisciplinar de Angicos – CMA 2020. O ponto foi colocado em discussão, não 22 

houve discussões, então as atas foram colocadas em votação e foram aprovadas com 23 

seis votos favoráveis e quatro abstenções. Segundo Ponto: apreciação e deliberação 24 

da pauta da 9ª Reunião Ordinária de 2020 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 25 

Extensão (CONSEPE), no dia 16 de novembro de 2020, às 9h, que será realizada 26 

remotamente, com os seguintes pontos de pauta: primeiro ponto do CONSEPE: 27 

apreciação e deliberação sobre as atas da 8ª reunião ordinária de 2020. Não 28 
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houve discussões e ao colocar em votação, o ponto foi aprovado com dois votos 29 

favoráveis e nove abstenções. Segundo ponto do CONSEPE: apreciação e 30 

deliberação sobre processo de renovação de afastamento. Não houve 31 

discussões, ao colocar em votação, o ponto foi aprovado com quatro votos favoráveis 32 

e seis abstenções. Terceiro ponto do CONSEPE: apreciação e homologação 33 

sobre, designação pela Reitora ad referendum do CONSEPE, as renovações 34 

de servidores docentes. Sem discussões, ao colocar o ponto em votação, foi 35 

aprovado com três votos favoráveis e sete abstenções. Quarto ponto do CONSEPE: 36 

apreciação e emissão de parecer ao Consuni sobre processo de redistribuição. 37 

Não houve discussões sobre o ponto e ao colocar em votação, foi aprovado por 38 

unanimidade. Quinto ponto do CONSEPE: apreciação e deliberação sobre os 39 

Programas Gerais de Componentes Curriculares (PGCC's) dos campi Angicos, 40 

Mossoró, Pau dos Ferros e Caraúbas, conforme parecer encaminhado via 41 

memorando eletrônico n° 204/2020 (PROGRAD). Não houve discussões e ao 42 

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

abstenções. Sexto ponto do CONSEPE: Apreciação e deliberação sobre 44 

calendário acadêmico da graduação dos semestres 2020.2 e 2021.1. Depois de 45 

alguns esclarecimentos e várias discussões, surgiu a seguinte proposta de 46 

encaminhamento: retirar de pauta e provocar a PROGRAD sobre a modalidade de 47 

ensino para os semestres 2020.2 e 2021.1, para se discutir em conjunto com o 48 

calendário. Propor prioridade de modalidade de ensino: 1º remoto; 2º híbrido; 3º 49 

presencial (em caso de vacina e imunização da população com perfil similar a 50 

comunidade acadêmica). A proposta foi colocada em votação e aprovada com dez 51 

votos favoráveis e uma abstenção. Terceiro Ponto: outras ocorrências. O professor 52 

Francisco Edcarlos Alves Leite falou em relação ao CONSUNI, sobre as 53 

deliberações que a reitora vetou. Outra ocorrência foi em relação ao suicídio do 54 

professor que foi influenciado pela pandemia, então ele pediu para que todos ficassem 55 

atentos aos colegas para tentar evitar que outras ocorrências de suicídio aconteçam. 56 

Após o cumprimento da pauta desta reunião, o Presidente em exercício do Conselho 57 
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do centro Multidisciplinar de Angicos, Professor Samuel Oliveira de Azevedo deu por 58 

encerrada a reunião, às dezessete horas e dezesseis minutos do presente dia e 59 

agradeceu a presença de todos. Estiveram presentes nesta reunião doze conselheiras 60 

e conselheiros. Para constar, eu, Francisco Cesar de Souza, Secretário Executivo, 61 

matrícula SIAPE nº 1824162, lavrei a presente Ata que, depois de lida, será assinada 62 

pelo Presidente do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos para que surta os 63 

fins legais.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx64 
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