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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

DO CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS. 

 

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dezesseis 1 

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

Diretora do CMA, professora Jacimara Villar Forbeloni, presentes as senhoras 3 

conselheiras e os senhores conselheiros, Marcus Vinicius Sousa Rodrigues, 4 

Tarcísio Elói de Andrade Júnior, Ana Maria Pereira Aires, Thatiana Cunha 5 

Navarro, Araken de Medeiros Santos, Ciro José Jardim de Figueiredo, Akynara 6 

Aglaé Rodrigues Santos da Silva Bulamarque, Joselito Medeiros de Freitas 7 

Cavalcante, Francisco Edcarlos Alves Leite, Andrea Saraiva de Oliveira, Jalmir 8 

Dantas de Araújo e Cybelle Thayane Medeiros Silva, totalizando treze presenças, 9 

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

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

Centro, em conformidade com Regimento Geral da UFERSA, art. 177º, §1º e §2º. 12 

Iniciada a reunião, a diretora colocou em votação a justificativa de Ausência de Fádyla 13 

Késsia Rocha de Araújo Alves, que foi aprovada com dez votos favoráveis e uma 14 

abstenção. A Presidente fez a leitura e colocou a pauta em discussão. No ponto dois, 15 

foi pedido para alterar o texto para Apreciação e deliberação sobre a homenagem ao 16 

servidor Jansen Câmara Bezerra. A proposta de alteração foi colocada em votação e 17 

foi aprovada com cinco votos favoráveis, um voto contrário e seis abstenções. Depois 18 

de algumas discussões e esclarecimentos, a pauta foi colocada em votação, depois da 19 

alteração do ponto dois. A pauta foi aprovada por unanimidade. Deu-se início ao 20 

Primeiro Ponto: apreciação e deliberação da Ata da 1ª reunião ordinária de 2021. 21 

Não houve discussões, a diretora solicitou para fazer algumas correções de erros de 22 

digitações constantes na ata, com isso, foi colocada a ata em votação e foi aprovada 23 

com cinco votos favoráveis e sete abstenções. Segundo Ponto: apreciação e 24 

deliberação sobre a homenagem ao servidor Jansen Câmara Bezerra como nome da 25 

Quadra Esportiva que foi alterada para: apreciação e deliberação sobre a homenagem 26 

ao servidor Jansen Câmara Bezerra. Depois dos esclarecimentos e discussões, surgiu 27 

a seguinte proposta de encaminhamento: criação de uma comissão para fazer um 28 
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apanhado histórico sobre o servidor homenageado, a proposta foi aprovada com onze 29 

votos favoráveis e uma abstenção. Depois foi colocado em votação o seguinte formato 30 

da comissão, dois técnicos administrativos, representados por Francisco Cesar de 31 

Souza e Fabrícia Dantas de Souza, sendo que a última seria necessária consulta da 32 

possibilidade de participação, um docente representado por Francisco Edcarlos Alves 33 

Leite e um estudante representado por Cybelle Thayane Medeiros Silva, a formação 34 

da comissão foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Terceiro Ponto: 35 

apreciação e deliberação dos calendários acadêmicos dos semestres letivos 2021.1 e 36 

2021.2. Houve muitas discussões sobre o ponto, depois foi colocado em votação o 37 

calendário proposto pela Pró-reitoria de Graduação – PROGRAD, conforme 38 

apresentado neste ponto. O ponto não foi aprovado com dez votos contrários e duas 39 

abstenções. Quarto Ponto: apreciação e deliberação da pauta da 2ª Reunião 40 

Ordinária de 2021 do CONSEPE, que ocorrerá no dia 23 de março de 2021, às 14 41 

horas, e será realizada remotamente, com os seguintes pontos de pauta: primeiro 42 

ponto do CONSEPE: apreciação e deliberação sobre a ata da 2ª reunião 43 

ordinária de 2021. Não houve discussões e ao colocar em votação, o ponto foi 44 

aprovado com um voto favorável e onze abstenções. Segundo ponto do CONSEPE: 45 

apreciação e deliberação sobre processos de renovações de afastamento. Não 46 

houve discussões e ao colocar em votação, o ponto foi aprovado com cinco 47 

votos favoráveis e sete abstenções. Terceiro ponto do CONSEPE: apreciação  e  48 

homologação  sobre  designação  pela  Reitora,  ad  referendum do Consepe, 49 

de renovação de afastamento de servidora docente. Não houve discussões, ao 50 

colocar em votação, o ponto foi aprovado com quatro votos favoráveis e oito 51 

abstenções. Quarto ponto do CONSEPE: apreciação   e   emissão   de   resolução   52 

ao   Consuni   sobre   processos   de redistribuição. Depois de alguns esclarecimentos 53 

o ponto foi colocado em votação e aprovado com três votos favoráveis e nove 54 

abstenções. Quinto ponto do CONSEPE: apreciação  e  deliberação  sobre  os  55 

Programas  Gerais  de  Componentes Curriculares  (PGCC’s),  encaminhados  56 

via  Memorando  Eletrônico  Nº 127/2021 (PROGRAD). Não houve discussões, 57 

o ponto foi colocado em votação e o conselho se absteve. Sexto ponto do 58 
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CONSEPE: apreciação  e  deliberação  sobre  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  59 

(PPC)  de Licenciatura em Letras-Português, enviado via Memorando Eletrônico Nº 60 

125/2021 (PROGRAD). Não houve discussões, o ponto foi colocado em votação 61 

e o conselho se absteve. Sétimo ponto do CONSEPE: apreciação  e  deliberação  62 

sobre  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC)  de Agronomia, enviado via 63 

Memorando Eletrônico Nº 126/2021 (PROGRAD). Não houve discussões, o ponto 64 

foi colocado em votação e o conselho se absteve. Após algumas abstenções 65 

nos últimos pontos do CONSEPE, o conselheiro Francisco Edcarlos Alves 66 

Leite propôs: nas pautas votadas com abstenção unânime, o representante do 67 

CMA poderá votar conforme seu entendimento. A proposta foi colocada em 68 

votação e aprovada por unanimidade. Quinto Ponto: Outras Ocorrências: A 69 

professora Jacimara Villar Forbeloni falou sobre um dos professores que estava 70 

participando de uma banca na plataforma do Google Meet e esta foi invadida por 71 

hackers. Por isso, a professora alertou para ter cuidado em deixar disponíveis os links, 72 

para tentar evitar ocorrências dessas situações. Houve algumas recomendações por 73 

parte de outros conselheiros em relação ao ponto abordado pela diretora do CMA. A 74 

Diretora do Campus também informou que o Ministério de Educação – MEC 75 

disponibilizou vinte novas vagas de docentes para UFERSA. Após o cumprimento da 76 

pauta desta reunião, a Presidente do Conselho do centro Multidisciplinar de Angicos, 77 

Professora Jacimara Villar Forbeloni deu por encerrada a reunião, às dezessete 78 

horas e cinquenta e cinco minutos do presente dia e agradeceu a presença de todos. 79 

Estiveram presentes nesta reunião treze conselheiras e conselheiros. Para constar, 80 

eu, Francisco Cesar de Souza, Secretário Executivo, matrícula SIAPE nº 1824162, 81 

lavrei a presente Ata que, depois de lida, será assinada pelo Presidente do Conselho 82 

do Centro Multidisciplinar de Angicos para que surta os fins 83 

legais.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx84 
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