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

CONSELHO DO CENTRO MULTIDICIPLINAR DE ANGICOS. 

 

Aos vinte e um dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas 1 

e trinta e cinco 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, Rafael da Costa Ferreira, Tarcísio Elói de 4 

Andrade Júnior, Francisco Vieira de Oliveira, Thatiana Cunha Navarro, Araken de 5 

Medeiros Santos, Ciro José Jardim de Figueiredo, Andrea Saraiva de Oliveira, 6 

Fádyla Késsia Rocha de Araújo Alves, Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante, 7 

Adriana Mara Guimarães de Farias, Carmelindo Rodrigues da Silva e Cybelle 8 

Thayane Medeiros Silva, totalizando treze presenças, atingindo, assim, o quórum 9 

regimental, é iniciada a sétima Reunião Ordinária do Conselho do Centro Multidisciplinar 10 

de Angicos, a qual foi convocada pela Diretora do Centro, em conformidade com 11 

Regimento Geral da UFERSA, art. 177º, §1º e §2º. Ao iniciar a reunião, a diretora 12 

apresentou a justificativa de ausência de Jalmir Dantas de Araújo que seria o suplente 13 

de Fabrícia Dantas de Souza que se encontraria de férias. Então, foi colocado em 14 

votação a justificativa de ausência em votação, sendo aprovada por unanimidade. A 15 

diretora do centro fez a leitura e colocou a pauta em discussão. Foi colocado em votação 16 

a inclusão do seguinte ponto de pauta: apreciação e deliberação sobre aproveitamento 17 

de concurso (referente a vacância por aposentadoria do professor Antônio de Pádua). 18 

O chefe do departamento de Ciências exatas e tecnologia da informação – DCETI 19 

esclareceu alguns pontos relacionado ao aproveitamento que se refere o ponto. Ao 20 

colocar em votação, o pedido de inclusão foi aprovado por unanimidade. Depois da 21 

inclusão, deu-se início ao Primeiro Ponto: apreciação e deliberação das Atas da 6ª 22 

Reunião Ordinária e 6ª Reunião Extraordinária do Conselho de Centro de 2021. Não 23 

houve discussões, então as atas foram colocadas em votação e aprovadas com cinco 24 

votos favoráveis e sete abstenções. Segundo Ponto: apreciação e deliberação da 25 

Pauta da 9ª Reunião Ordinária de 2021 do CONSEPE, que ocorrerá no dia 22 de 26 

outubro de 2021, às 08 horas, e será realizada remotamente, com os seguintes pontos 27 

de pauta: primeiro Ponto do CONSEPE: apreciação e deliberação sobre a ata da 8ª 28 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

 

Página 2 de 3                      7ª REUNIÃO ORD. CMA - 21.10.2021 

reunião ordinária de 2021. Não houve discussão e ao colocar em votação, a ata foi 29 

aprovada com quatro votos favoráveis e oito abstenções. Segundo Ponto do 30 

CONSEPE: Apreciação e deliberação para emissão de resolução ao Consuni sobre 31 

processos de redistribuição. Não houve discussões e ao colocar em votação, o ponto 32 

aprovado nove votos favoráveis e duas abstenções. Terceiro Ponto do CONSEPE: 33 

apreciação e deliberação sobre alteração do anexo 2 da Decisão Consepe/Ufersa Nº 34 

070/2020, de 21 de maio de 2021, alterado pela Resolução Nº 12/Consepe, de 21 de 35 

maio de 2021, conforme Memorandos Eletrônicos Nº 270 e 307/2021 - Prograd. Depois 36 

de algumas discussões, foi solicitado para que seja inserido uma data para colação de 37 

grau presencial no Campus Angicos, o referido pedido e o ponto foram colocados em 38 

votação e aprovados por unanimidade. Quarto Ponto do CONSEPE: apreciação e 39 

deliberação sobre a minuta de resolução que estabelece as diretrizes para a 40 

implementação da creditação das ações de extensão nos currículos dos cursos de 41 

graduação no âmbito da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). Houve 42 

algumas discussões, então o conselho colocou em votação a autorização para que o 43 

representante do CMA no CONSEPE, discutisse e votasse de acordo com o seu melhor 44 

entendimento referente a minuta. Ao colocar a proposta em votação, o ponto foi 45 

aprovado com quatro votos favoráveis e oito abstenções. Encerrada a pauta do 46 

CONSEPE, passou-se para o Terceiro Ponto: aproveitamento de concurso (referente 47 

a vacância por aposentadoria do professor Antônio de Pádua). Depois de alguns 48 

esclarecimentos, o ponto foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Quarto 49 

Ponto: outras ocorrências. Foi explicado sobre a situação das vagas de matemática e 50 

sobre os processos a serem seguidos para a ocupação das referidas vagas. Jacimara 51 

Villar Forbeloni fez um comunicado que estariam organizando junto com a 8ª DIREC 52 

e a secretaria de educação do estado do Rio Grande do Norte, um evento que seria o 53 

lançamento de um programa sobre a erradicação do analfabetismo no estado, no dia 54 

vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e um (sexta-feira), Angicos seria o município 55 

que estaria lançando o referido programa. Com relação a Ufersa, o Campus estaria 56 

“abrindo as portas” do Memorial Paulo Freire, para que fossem feitas homenagens aos 57 

monitores que fizeram parte do experimento das “40 horas” de Paulo Freire, ou seja, 58 

juntariam os monitores e alunos que fizeram parte. A professora aproveita a 59 
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oportunidade para fazer o convite, avisando também que foram todos convidados por 60 

e-mail, informou também que o evento seria presencial, seguindo todos os protocolos 61 

de biossegurança, tendo o acompanhamento da equipe de vigilância sanitária. Outra 62 

informação seria que haveria uma instrução normativa – IN do MEC que disponibilizaria 63 

quem seriam os servidores que não poderiam retornar presencialmente. Os demais, que 64 

não fizerem a auto declaração que trataria a IN, seriam considerados elegíveis 65 

(saudáveis) para retornarem presencialmente. Após o cumprimento da pauta desta 66 

reunião, a Presidente do Conselho do centro Multidisciplinar de Angicos, Professora 67 

Jacimara Villar Forbeloni deu por encerrada a reunião, às dez dezesseis horas e 68 

dezoito minutos do presente dia e agradeceu a presença de todos. Estiveram presentes 69 

nesta reunião treze conselheiras e conselheiros. Para constar, eu, Francisco Cesar de 70 

Souza, Secretário Executivo, matrícula SIAPE nº 1824162, lavrei a presente Ata que, 71 

depois de lida, será assinada pela Presidente do Conselho do Centro Multidisciplinar de 72 

Angicos para que surta os fins legais.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 73 
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