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

CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas e 1 

oito minutos, na sala de reuniões virtual do Google Meet, sob a presidência da Diretora 2 

do CMA, professora Jacimara Villar Forbeloni, presentes os senhores e senhoras 3 

conselheiros Ana Maria Pereira Aires, Andréa Saraiva de Oliveira Ciro José Jardim 4 

de Figueiredo, Cybelle Thayane Medeiros Silva, Fádyla Késsia Rocha de Araújo 5 

Alves, Francisco Edcarlos Alves Leite, Joêmia Leilane Gomes de Medeiros, Lucas 6 

Ambrósio Bezerra de Oliveira, Marcus Vinícius Sousa Rodrigues e Tarcísio Elói 7 

de Andrade Júnior, totalizando onze presenças, atingindo, assim, o quórum 8 

regimental, é iniciada a Sexta  Reunião Ordinária do Conselho do Centro Multidisciplinar 9 

de Angicos, a qual foi convocada pela Diretora do Centro, em conformidade com a 10 

Resolução CONSUNI/UFERSA Nº 012/2017, Art. 7, de 23 de agosto de 2017. Iniciada 11 

a reunião, a Presidente colocou em votação a pauta desta reunião, a qual foi aprovada 12 

por unanimidade. Logo após, a Presidente apresentou a justificativa de ausência do 13 

conselheiro Rafael da Costa Ferreira, e após votação, a justificativa foi aprovada por 14 

unanimidade. Seguindo, deu-se início ao Primeiro Ponto: Apreciação e deliberação 15 

sobre as concepções técnicas laboratoriais alternativas no âmbito da engenharia civil. 16 

Projeto de pesquisa da servidora técnica administrativa, Adna Érica. A presidente 17 

apresentou o Projeto de pesquisa do referido ponto e após isso, o colocou em votação, 18 

sendo ele aprovado por unanimidade. Neste ínterim, foi dado início à discussão do 19 

Segundo Ponto: Apreciação e deliberação sobre solicitação de afastamento total para 20 

qualificação do servidor técnico administrativo Francisco Cesar de Souza. Aberta a 21 

discussão, a presidente expôs o pedido de afastamento total para o plenário, o qual 22 

negou o afastamento por sete votos contrários, um voto favorável e duas abstenções, 23 

justificando que o afastamento total do servidor afetaria as atividades administrativas do 24 

campus. Em seguida, foi proposta a votação de afastamento parcial, a qual foi acatada. 25 

Logo após, o afastamento parcial do servidor foi votado e aprovado por unanimidade. 26 

Logo em seguida, deu-se início ao Terceiro Ponto: Apreciação da pauta da 8ª Reunião 27 

Ordinária de 2020 do Consepe. Item um: Apreciação e deliberação sobre as atas da 7ª 28 

reunião ordinária e 2ª reunião extraordinária de 2020. O item foi posto em votação e o 29 
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plenário se absteve por unanimidade. Item dois: Apreciação e deliberação sobre 30 

processo de renovação de afastamento. O item foi posto em votação e o plenário o 31 

aprovou com três votos favoráveis e oito abstenções. Item três: Apreciação e 32 

homologação sobre designação pela Reitora ad referendum do CONSEPE, a 33 

renovação de afastamento do servidor docente Kléber Cavalcanti Cabral. O item foi 34 

posto em votação e aprovado por unanimidade. Item quatro:  Apreciação e emissão de 35 

parecer ao Consuni sobre processo de redistribuição. Após discussão, o plenário 36 

aprovou por unanimidade o encaminhamento de solicitação de retorno do código de 37 

vaga. Item cinco: Apreciação e deliberação sobre os Programas Gerais de 38 

Componentes Curriculares (PGCC's) dos campis Angicos, Mossoró e Caraúbas, 39 

conforme parecer encaminhado via memorando eletrônico n° 174/2020 (PROGRAD). O 40 

item foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Item seis: Apreciação e 41 

deliberação sobre minuta de resolução que altera o artigo 10, inciso II, § 2º da Resolução 42 

CONSEPE/UFERSA n° 001/2019. Após discussão, o plenário negou o ponto por cinco 43 

votos contrário, dois votos favoráveis e uma abstenção. Logo em seguida, foi aberto 44 

espeço para informes e outras ocorrências, cumprindo assim o quarto ponto.  Após 45 

o cumprimento da pauta desta reunião, a Presidente do Conselho do Centro 46 

Multidisciplinar de Angicos, Professora Jacimara Villar Forbeloni deu por encerrada a 47 

reunião, às dezessete horas e cinquenta e oito minutos do presente dia e agradeceu a 48 

presença de todos. Para constar, eu, Jean Ribeiro dos Santos, Assistente em 49 

Administração, matrícula SIAPE nº 3136017, lavrei a presente Ata que, depois de lida, 50 

será assinada pela Presidente do Conselho do Centro Multidisciplinar de Angicos para 51 

que surta os fins legais. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx52 
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