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

CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS. 

 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às dezessete horas e 1 

seis minutos, em uma Sala Virtual do Google Meet, sob a presidência da Diretora do 2 

CMA, professora Jacimara Villar Forbeloni, presentes as senhoras conselheiras e os 3 

senhores conselheiros, Marcos Vinícius Sousa Rodrigues, Tarcísio Elói de 4 

Andrade Júnior, Ana Maria Pereira Aires, Roberto Namor Silva Santiago, Lucas 5 

Ambrósio Bezerra, Thatiana Cunha Navarro, Maria da Neves Pereira, Ciro José 6 

Jardim de Figueiredo, Fádyla Késsia Rocha de Araújo, Francisco Edcarlos Alves 7 

Leite, Andrea Saraiva de Oliveira, Carmelindo Rodrigues da Silva, Jalmir Dantas 8 

de Araújo e Cybelle Thayne Medeiros Silva, totalizando quinze presenças, 9 

atingindo, assim, o quórum regimental, é iniciada a Oitava Reunião Ordinária do 10 

Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos, a qual foi convocada pela Diretora do 11 

Centro, em conformidade com a Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 012/2017, Art. 7, 12 

de 23 de agosto de 2017. Iniciada a reunião, a diretora colocou em votação a 13 

justificativa de Ausência do conselheiro Rafael da Costa Ferreira que foi aprovada 14 

por unanimidade. A Presidente fez a leitura e colocou a pauta em discussão. Houve 15 

um pedido de inclusão do conselheiro Marcus Vinícius Sousa Rodrigues que é: 16 

apreciação e deliberação sobre solicitação de renovação de afastamento para 17 

qualificação doutoral. O pedido foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 18 

O representante do Departamento de Ciências Exatas e Tecnologias da Informação, 19 

Tarcísio Eloi de Andrade Júnior solicitou a exclusão do segundo ponto: apreciação e 20 

deliberação sobre o pedido de afastamento para cursar Pós-Doutorado da servidora 21 

Sâmea Valensca Alves Barros. Depois de várias discussões, foi solicitado a permissão 22 

que a professora que trata o referido ponto, fizesse uma fala, o pedido foi aprovado 23 

pelo conselho e depois de sua fala, houve mais algumas discussões e o pedido de 24 

exclusão foi colocado em votação e não foi aprovado com nove votos contrários, dois 25 

votos favoráveis e três abstenções. Depois da alteração na pauta, foi colocado em 26 

votação na íntegra e aprovada por unanimidade. Deu-se início ao Primeiro Ponto: 27 

apreciação e deliberação da ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho do Centro 28 
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Multidisciplinar de Angicos – CMA 2020. O ponto foi colocado em discussão, não 29 

houve discussões, então a ata foi colocada em votação e aprovada com seis votos 30 

favoráveis e oito abstenções. Segundo Ponto: apreciação e deliberação sobre o 31 

pedido de afastamento para cursar Pós-Doutorado da servidora Sâmea Valensca 32 

Alves Barros. Houve algumas discussões e foi colocado em votação um pedido para o 33 

que o professor Patrício de Alencar Silva fizesse sua fala, o conselho aprovou o 34 

pedido. Depois da fala do professor Patrício de Alencar Silva e algumas discussões, 35 

surgiu a seguinte proposta: aprovar o pedido de afastamento da Professora Sâmea 36 

Valensca Alves Barros, condicionada a resposta oficial da PROGEPE das vagas de 37 

substitutos. O CMA encaminhará o fluxo do processo de Samea Valensca Alves 38 

Barros após a confirmação do quantitativo de vagas, com a possibilidade sua saída. A 39 

proposta foi aprovada por unanimidade. Terceiro Ponto: apreciação e deliberação 40 

sobre solicitação de renovação de afastamento para qualificação doutoral de Klaus 41 

André de Sousa Medeiros, Luís Henrique Gonçalves Costa e Priscila da Cunha 42 

Jácome Vidal. O ponto foi aprovado com dez votos favoráveis e uma abstenção. 43 

Quarto Ponto: apreciação e deliberação da pauta da 10ª Reunião Ordinária de 2020 44 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), no dia 11 de dezembro de 45 

2020, às 9h, que será realizada remotamente, com os seguintes pontos de pauta: 46 

primeiro ponto do CONSEPE: apreciação e deliberação sobre as atas da 8ª 47 

reunião ordinária de 2020. Não houve discussões e ao colocar em votação, o ponto 48 

foi aprovado com dois votos favoráveis e nove abstenções. Segundo ponto do 49 

CONSEPE: apreciação e deliberação sobre processo de renovação de 50 

afastamento. Não houve discussões, ao colocar em votação, o ponto foi aprovado 51 

com quatro votos favoráveis e seis abstenções. Terceiro ponto do CONSEPE: 52 

apreciação e homologação sobre, designação pela Reitora ad 53 

referendum do CONSEPE, as renovações de servidores docentes. Sem 54 

discussões, ao colocar o ponto em votação, foi aprovado com três votos favoráveis e 55 

sete abstenções. Quinto Ponto: outras ocorrências. A professora Jacimara Villar 56 

Forbeloni falou que foi feito consultas sobre os novos regimentos e resoluções e a 57 

diretoria indicou o professor Lucas Ambrósio Bezerra de Oliveira para assumir o 58 
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cargo de coordenador de graduação, pesquisa e extensão e a professora Natália 59 

Veloso Caldas de Vasconcelos ficou como suplente na área de pesquisa e a 60 

professora Adriana Mara Guimarães Farias ficou como suplente na área de 61 

extensão, conforme a nova resolução do regimento interno em que os referidos 62 

coordenadores são indicações da Direção do Centro. O Diretório Central dos 63 

Estudantes – DCE teria três informes, o primeiro é sobre a campanha institucional do 64 

Natal sem fome continuaria recebendo as doações até o próximo dia dezoito, estariam 65 

disponíveis, contas da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O segundo 66 

informe é sobre a eleição da representação estudantil para colegiado do curso de 67 

Engenharia Civil do Campus Angicos, conforme edital zero sete de dois mil e vinte. E o 68 

terceiro informe é sobre a resolução do CONSEPE zero três de dois mil e vinte, pois 69 

foram enviadas várias denúncias sobre deixar a critério do professor o tempo de 70 

prova, nesse caso, foram feitas denúncia na Defensoria Pública da União e o DCE 71 

gostaria de saber o posicionamento da Ufersa em relação a referida denúncia. O 72 

professor Carmelindo Rodrigues da Silva esclareceu que as denúncias não seriam 73 

referentes aos professores do Campus Angicos. O professor Francisco Edcarlos 74 

Alves Leite falou sobre minuta de resolução que trataria do ensino remoto do 75 

semestre seguinte. Ele informou que enviou algumas propostas de alteração da 76 

minuta e citou uma portaria do Ministério da Educação – MEC que caso o semestre 77 

iniciasse remotamente, o mesmo teria que terminar da mesma forma e que nesta data 78 

saiu uma nova portaria do Conselho Nacional de Educação dizendo que que o ano de 79 

dois mil e vinte e um poderá ocorrer todo com ensino remoto, tanto no ensino básico 80 

quanto no ensino superior. Portanto, com a nova portaria, ficaria mais fácil o 81 

CONSEPE aprovar o calendário do semestre com aulas integralmente remotas. Após 82 

o cumprimento da pauta desta reunião, a Presidente do Conselho do centro 83 

Multidisciplinar de Angicos, Professora Jacimara Villar Forbeloni deu por encerrada a 84 

reunião, às dezoito horas e quarenta e oito minutos do presente dia e agradeceu a 85 

presença de todos. Estiveram presentes nesta reunião quinze conselheiras e 86 

conselheiros. Para constar, eu, Francisco Cesar de Souza, Secretário Executivo, 87 

matrícula SIAPE nº 1824162, lavrei a presente Ata que, depois de lida, será assinada 88 
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pelo Presidente do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos para que surta os 89 

fins legais.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx90 

 91 

 92 

 93 

JACIMARA VILLAR FORBELONI 94 

Diretora do Campus Angicos 95 

Portaria UFERSA/GAB. N° 0274/2020 96 


