MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO
ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E TREZE DO
CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO.
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Aos dezenove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, na Sala
de Reuniões dos Conselhos Superiores, reuniu-se o Conselho Universitário – CONSUNI da
Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a presidência do Reitor José de
Arimatea de Matos. Estiveram presentes os Conselheiros representantes docentes
Alexsandro Pereira Lima, Ana Tereza de Abreu Lima, Daniel Faustino Lacerda de Souza,
Edna Lúcia da Rocha Linhares, Felipe de Azevedo Silva Ribeiro, Francisco Edcarlos
Alves Leite, João Liberalino Filho, José Domingues Fontenele Neto, Joselito Medeiros de
Freitas Cavalcante, Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, Moacir Franco de Oliveira,
Odacir Almeida Neves, Paulo César Moura da Silva, Rui Sales Júnior, Valdenize Lopes do
Nascimento e Francisco Franciné Maia Junior; os representantes discentes Caio Henrique
Fernandes Vanderlei, Gabriela Oliveira de Souza e Michael Segundo Sena; os
representantes técnico-administrativos Francimar Honorato dos Santos, Júlio César
Rodrigues de Sousa e Thiago Henrique Gomes Duarte Marques; e os representantes da
comunidade Edilson Gonzaga de Souza Júnior e Lemuel Rodrigues da Silva. Conselheira
que apresentou justificativa de falta aceita pelo Conselho: representante docente Marcela
Carvalho Martins Amaral. PAUTA: Primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre a criação
dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Computação no Campus de Pau dos Ferros,
conforme Memorando Eletrônico número trezentos e trinta de dois mil e treze, da Pró-Reitoria
de Graduação – PROGRAD; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre a Proposta
Orçamentária para o exercício dois mil e quatorze, encaminhada por meio do Memorando
Eletrônico número cento e trinta e quatro de dois mil e treze, da Pró-Reitoria de Planejamento –
PROPLAN; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de Resolução que altera o
Anexo I da Resolução CONSUNI/UFERSA número sete de dois mil e treze, encaminhado por
meio do Memorando Eletrônico número trezentos e vinte e sete de dois mil e treze, da
PROGRAD; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre o Edital do Processo Seletivo para
ingresso nos cursos de graduação no ano letivo dois mil e quatorze, encaminhado por meio do
Memorando Eletrônico número trezentos e trinta e dois de dois mil e treze, da PROGRAD;
Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre a redistribuição do servidor docente Natanael
Takeo Yamamoto; Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre as solicitações de
afastamento integral dos servidores docentes Bruno Rodrigo Simão, Clécida Maria Bezerra
Bessa, Francisco César de Medeiros Filho, Náthalee Cavalcanti de Almeida, Nildo da Silva
Dias, Paulo Gabriel Gadelha Queiroz, Shirlene Kelly Santos Carmo e David Custódio de Sena;
Sétimo ponto: Outras ocorrências. Tendo constatado quorum legal, o Presidente do Conselho
José de Arimatea de Matos declarou aberta a reunião, fez a leitura da pauta e a colocou em
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discussão. Propôs a inversão da ordem dos dois primeiros pontos. Essa proposta foi aprovada
por vinte e um votos favoráveis, sendo registrada uma abstenção. O Conselheiro Paulo César
Moura da Silva propôs incluir o processo de redistribuição do servidor docente Abraão Freires
Saraiva Júnior no quinto ponto. Essa proposta foi aprovada por unanimidade. A Conselheira
Ana Tereza de Abreu Lima propôs a inclusão de um ponto de pauta para homologação de
resultados finais dos Concursos Públicos para Professor Efetivo realizados nos termos dos
Editais vinte e um de dois mil e treze e quarenta e um de dois mil e treze. Essa proposta foi
aprovada por unanimidade. O ponto incluso passou a ser o sétimo da pauta. O Conselheiro
Felipe de Azevedo Silva Ribeiro propôs a inclusão de um ponto de pauta para deliberação
sobre doação de bens aos discentes vencedores do prêmio “Melhores Trabalhos de Pesquisa
de Graduação” da Primeira Feira de Profissões, concedido na Terceira Feira de Ciências do
Semiárido Potiguar. Os bens a serem doados seriam três tablets, um para cada discente
vencedor, como forma de premiação. Essa proposta de inclusão foi aprovada por unanimidade.
O ponto incluso passou a ser o oitavo da pauta. E as discussões sobre Outras ocorrências
passou a compor o nono ponto da pauta. O Presidente do Conselho José de Arimatea de
Matos deu início à deliberação sobre o primeiro ponto da pauta, que trata da Proposta
Orçamentária para o exercício dois mil e quatorze. A participação do Pró-Reitor de
Planejamento, George Bezerra Ribeiro, como Convidado nas discussões deste ponto foi
aprovada por unanimidade. Durante as discussões, nenhuma proposta foi apresentada. A
Proposta Orçamentária para o exercício dois mil e quatorze foi votada e aprovada por vinte e
dois votos favoráveis, sendo registrada uma abstenção. O Presidente do Conselho José de
Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre o segundo ponto da pauta, que trata da
criação dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Computação no Campus de Pau dos
Ferros. Durante as discussões, nenhuma proposta foi apresentada. A criação do curso de
Engenharia Civil no Campus de Pau dos Ferros foi votada e aprovada por unanimidade, e em
seguida, a criação do curso de Engenharia de Computação no Campus de Pau dos Ferros foi
votada e aprovada, também por unanimidade. O Presidente do Conselho José de Arimatea de
Matos deu início à deliberação sobre o terceiro ponto da pauta, que trata da minuta de
Resolução que altera o Anexo I da Resolução CONSUNI/UFERSA número sete de dois mil e
treze, para inclusão dos pesos para as áreas de domínio das provas do Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM, dos cursos de Licenciatura em Letras com habilitação em Inglês e
Licenciatura em Letras LIBRAS. Não houve discussão neste ponto. A proposta de pesos
enviada pela PROGRAD por meio do Memorando Eletrônico descrito à linha vinte e quatro
desta ata foi aprovada por unanimidade. O Presidente do Conselho José de Arimatea de
Matos deu início à deliberação sobre o quarto ponto da pauta, que trata do Edital do Processo
Seletivo para ingresso nos cursos de graduação no ano letivo dois mil e quatorze. Durante as
discussões, o Conselheiro Odacir Almeida Neves propôs incluir a citação do curso de
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Engenharia de Energia nas tabelas dois e três do Anexo três, e a Conselheira Ana Tereza de
Abreu Lima fez algumas correções de formatação nos Anexos. O Edital, com as alterações
sugeridas, foi aprovado por unanimidade. O Presidente do Conselho José de Arimatea de
Matos deu início à deliberação sobre o quinto ponto da pauta, que trata das redistribuições
dos servidores docentes Natanael Takeo Yamamoto e Abraão Freires Saraiva Júnior. Não
havendo nenhuma outra proposta durante as discussões, a redistribuição do servidor docente
Natanael Takeo Yamamoto foi votada e aprovada por dezessete votos favoráveis, sendo
registrados um voto contrário e sete abstenções. Em seguida, a redistribuição do servidor
docente Abraão Freires Saraiva Júnior foi votada e aprovada por vinte e três votos favoráveis,
sendo registrados um voto contrário e uma abstenção. O Presidente do Conselho José de
Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre o sexto ponto da pauta, que trata das
solicitações de afastamento integral dos servidores docentes Bruno Rodrigo Simão, Clécida
Maria Bezerra Bessa, Francisco César de Medeiros Filho, Náthalee Cavalcanti de Almeida,
Nildo da Silva Dias, Paulo Gabriel Gadelha Queiroz, Shirlene Kelly Santos Carmo e David
Custódio de Sena. Durante as discussões, que se desenvolveram principalmente em relação
ao processo do servidor docente Bruno Rodrigo Simão, o Conselheiro José Domingues
Fontenele Neto propôs que o processo deste docente não fosse votado nesta reunião, mas
que fosse trazido à deliberação na reunião seguinte deste Conselho, com o acréscimo de um
documento do Departamento de Ciências Ambientais e Tecnológicas assegurando que as
disciplinas do Professor Bruno Rodrigo Simão seriam atendidas durante seu período de
afastamento, tendo em vista que um dos docentes que havia se comprometido a assumir as
disciplinas era o Professor Natanael Takeo Yamamoto, cuja redistribuição fora aprovada no
ponto de pauta anterior. Essa proposta foi votada e aprovada por dezoito votos favoráveis,
sendo registrados dois votos contrários e três abstenções. Todos os demais processos de
afastamento foram votados, em bloco, e aprovados por unanimidade. O Presidente do
Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre o sétimo ponto da
pauta, que trata da homologação de resultados finais dos Concursos Públicos para Professor
Efetivo realizados nos termos dos Editais vinte e um de dois mil e treze e quarenta e um de
dois mil e treze. Do Edital número quarenta e um de dois mil e treze, foram apreciados os
resultados das disciplinas: “Práticas de Ensino I: educação em computação, Práticas de Ensino
II: objetos digitais de educação em computação, Práticas de Ensino III: ensino-aprendizagem
de computação (Campus de Angicos)”; “Língua Portuguesa, Linguística (Campus de
Caraúbas)”; e “Direito Privado (Campus de Mossoró)”. Do Edital número vinte e um de dois mil
e treze, foi apreciado o resultado da disciplina: “Ecotoxicologia, Ecologia de Poluição, Ecologia
de Regiões Semiáridas (Campus de Mossoró)”. O Presidente do Conselho José de Arimatea
de Matos informou que os recursos referentes às disciplinas do Edital número quarenta e um
de dois mil e treze foram resolvidos administrativamente pela Comissão Permanente de
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Processo Seletivo – CPPS. Não havendo proposta contrária, a homologação do resultado final
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CNPq a um aluno da UFERSA. Disse que naquela semana haviam sido assinados contratos e

do Concurso Público para Professor Efetivo realizado nos termos do Edital número quarenta e
um de dois mil e treze, referente às disciplinas anteriormente citadas, foi votada e aprovada por
vinte e três votos favoráveis, sendo registrada uma abstenção. Em seguida, durante as
discussões sobre o resultado do Concurso referente ao Edital número vinte e um de dois mil e
treze, foram apresentadas duas propostas: o Conselheiro Moacir Franco de Oliveira propôs
que o resultado fosse homologado conforme enviado pela CPPS; e o Conselheiro Paulo César
Moura da Silva propôs que o resultado fosse homologado desclassificando-se a candidata
Camila Maia da Silva, considerando os acontecimentos relatados no Comunicado de
Ocorrência do Edital número vinte e um de dois mil e treze, enviado pela CPPS por meio do
Memorando Eletrônico número cento e sessenta e sete de dois mil e treze, de vinte e quatro de
julho de dois mil e treze, e retificado por meio do Memorando Eletrônico número cento e
sessenta e nove de dois mil e treze, de vinte e cinco de julho de dois mil e treze. A duas
propostas foram votadas, tendo a proposta do Conselheiro Moacir Franco de Oliveira sido
aprovada por dezesseis votos favoráveis, a proposta do Conselheiro Paulo César Moura da
Silva obteve quatro votos favoráveis, sendo registradas duas abstenções. O Presidente do
Conselho José de Arimatea de Matos deu início à deliberação sobre o oitavo ponto da
pauta, que trata da doação de bens aos discentes vencedores do prêmio “Melhores Trabalhos
de Pesquisa de Graduação” da Primeira Feira de Profissões, concedido na Terceira Feira de
Ciências do Semiárido Potiguar. Não houve apresentação de propostas durante as discussões.
A doação dos bens foi votada e aprovada por unanimidade. O Presidente do Conselho José de
Arimatea de Matos colocou em discussão o nono ponto da pauta: Outras ocorrências. Falou
sobre o Concurso Público para servidores técnico-administrativos ocorrido no dia quinze de
dezembro de dois mil e treze, do bom trabalho desenvolvido pela Comissão Permanente de
Vestibular – COMPERVE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN à frente
deste certame e do grande número de candidatos inscritos. Comentou sobre o Prêmio Jovem
Cientista, concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –

ordem de serviço de obras no valor de aproximadamente trinta e oito milhões de reais. Falou
que todos os campi teriam residência universitária e restaurante universitário e citou outras
obras que seriam construídas. Desejou boas festas e um feliz ano novo a todos. A Conselheira
Gabriela Oliveira de Souza falou que algumas lideranças discentes avaliaram como boa a
participação da classe nas reuniões dos Colegiados Superiores no ano de dois mil e treze.
Relatou a dificuldade dos membros discentes em participar das reuniões do CONSUNI, porque
alguns docentes não estavam levando a sério a participação dos alunos no Conselho máximo e
não aceitavam as presenças às reuniões como justificativas de faltas às aulas. Falou da
dificuldade dos membros discentes para repor aulas e provas perdidas devido à frequência e
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duração elevadas das reuniões deste Conselho. Relatou que o ano de dois mil e treze foi
vitorioso para a classe discente, que conseguiu avançar muito nas participações nas reuniões
do CONSUNI. Agradeceu à Reitoria pela parceria e preocupação com os discentes. O
Conselheiro Odacir Almeida Neves desejou feliz Natal e saúde a todos os Conselheiros. O
Conselheiro João Liberalino Filho citou o Artigo doze do Regimento Geral, que diz “O
comparecimento às reuniões dos órgãos Colegiados pretere qualquer outra atividade
administrativa, de ensino, pesquisa e extensão”. Disse que era preciso esclarecer a todos que
este dispositivo legal precisava ser cumprido. Falou que os docentes, que dificultavam a
participação dos alunos nas reuniões dos Colegiados, estavam desafiando a ordem
constituída. Relatou que havia flagrado um discente trafegando com moto sobre as calçadas
para pedestres. Sugeriu que os vigilantes orientassem os condutores a não praticar esse tipo
de ato, a fim de evitar acidentes. Externou sua satisfação com o trabalho desenvolvido pelo
CONSUNI no ano de dois mil e treze. Como melhoria, sugeriu estabelecer um limite de tempo
para as falas durante as reuniões. O Conselheiro Alexsandro Pereira Lima disse que foi
perceptível a grande movimentação que o Concurso Público para técnico-administrativos gerou
em Mossoró e nas cidades circunvizinhas. Mostrou-se orgulhoso em fazer parte da UFERSA,
considerando a relevância da instituição para a região. Fez um apelo aos Conselheiros para
que, no ano seguinte, conduzissem as discussões sobre o Estatuto de forma global e não em
defesa dos interesses de seus departamentos, campi ou setores. O Conselheiro Francisco
Franciné Maia Junior falou sobre a construção do Plano de Formação Docente, em
cumprimento à Resolução CONSUNI/UFERSA número nove de dois mil e treze. O Conselheiro
Joselito Medeiros de Freitas Cavalcante desejou boas festas e saúde a todos os
Conselheiros. O Conselheiro Moacir Franco de Oliveira falou sobre o processo de maturidade
que o CONSUNI tem vivenciado, o que era interessante, tendo em vista que este Conselho
deliberaria sobre o novo Estatuto e sobre o novo Regimento da instituição. Sugeriu que todos
deveriam atuar na defesa da instituição e não dos interesses particulares. Desejou boas festas
a todos. O Conselheiro Daniel Faustino Lacerda de Souza se solidarizou com os
representantes discentes, em relação às dificuldades enfrentadas para participar deste
Conselho. Sobre a questão do tráfego com moto sobre as calçadas, relatou que vira um dos
vigilantes cometendo este ato. Desejou um feliz Natal e um próspero ano novo a todos. A
Conselheira Valdenize Lopes do Nascimento sugeriu que o Conselho estivesse atento e
zelasse pelo cumprimento do Estatuto, Regimento, Resoluções e demais normas na instituição,
denunciando qualquer ilegalidade. Parabenizou a UFERSA pela coleta seletiva solidária e falou
que este já era um anseio seu. Considerou a medida foi um grande avanço para a instituição.
O Presidente do Conselho José de Arimatea de Matos disse que um convênio havia sido
assinado naquele dia, para a coleta seletiva, e fez um reconhecimento à iniciativa e ao trabalho
desenvolvido pela Professora Diana Gonçalves Lunardi nesse sentido. O Conselheiro Júlio
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César Rodrigues de Sousa desejou boas festas a todos. O Conselheiro Paulo César Moura
da Silva fez um relato sobre uma mensagem discriminatória contra os nordestinos recebida,
por engano, pelo Professor Luís César de Aquino Lemos Filho, no bate-papo do seu e-mail
institucional, e externou sua revolta com esse tipo de postura. A Conselheira Edna Lúcia da
Rocha Linhares externou seu orgulho em fazer parte da UFERSA diante da grande procura de
candidatos no último concurso para técnico-administrativos. Falou de sua satisfação com a
inauguração da Biblioteca do Campus de Caraúbas. Desejou que Deus concedesse sabedoria
a todos. O Conselheiro Francisco Edcarlos Alves Leite falou de sua satisfação em participar
deste Conselho e de ver todos os campi representados neste órgão colegiado. Relatou que ele,
como docente, também sentia dificuldade conciliar a participação nas reuniões do CONSUNI
com as atividades acadêmicas. O Conselheiro Francimar Honorato dos Santos fez um
registro de reconhecimento ao trabalho do servidor técnico-administrativo José Francismar de
Medeiros, orientador do discente José Leôncio de Almeida Silva que ganhou o prêmio Jovem
Cientista. Falou que as notícias veiculadas sobre o assunto não citavam o nome do orientador
e que na página da UFERSA não havia sido feita nenhuma nota de reconhecimento ao
servidor. Quanto ao trabalho desenvolvido pelo CONSUNI, falou que o ano foi extremamente
proveitoso e produtivo. Opinou que o ano de dois mil e treze foi de conquistas para os técnicoadministrativos no CONSUNI. Agradeceu a acolhida ao Sindicato Estadual dos Trabalhadores
em Educação do Ensino Superior - SINTEST nos campi fora da sede. Falou de sua satisfação
em ainda estar na ativa e contribuindo com a instituição. Desejou um feliz ano novo, paz, saúde
e a presença de Deus na vida de todos. A Conselheira Ludimilla Carvalho Serafim de
Oliveira registrou que o Professor Leonardo Andrade Rocha, do Departamento de
Agrotecnologia e Ciências Sociais, fora agraciado com o Prêmio Ministério da Fazenda de
Economia, o maior prêmio na área de Economia do Brasil. Desejou o melhor de Deus a todos e
um ano de dois mil e quatorze com sabedoria. Falou da importância em participar deste
Conselho e do aprendizado vivenciado. O Conselheiro Edilson Gonzaga de Souza Júnior
registrou que o Conselheiro Lemuel Rodrigues da Silva teve que ausentar-se antes do término
da reunião para cumprimento de atividades acadêmicas na Universidade onde trabalha. Disse
que era representante da comunidade, mas já havia estudado na UFERSA. Falou de sua
satisfação em contribuir com a instituição no CONSUNI. Colocou-se à disposição para
colaborar no que fosse preciso e desejou saúde a todos. O Conselheiro João Liberalino Filho
fez um registro de gratidão e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Secretária dos
Órgãos Colegiados, Anara Luana Nunes Gomes. O Presidente do Conselho José de Arimatea
de Matos explicou que a grande frequência de reuniões deste Conselho estava ocorrendo
porque a instituição era nova e ainda precisava normatizar diversas questões. Teceu alguns
comentários finais sobre as questões levantadas pelos Conselheiros e, em seguida, agradeceu
a presença de todos e deu por encerrada a reunião. E eu, Anara Luana Nunes Gomes,
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Secretária dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que após ser lida e aprovada,
(com/sem) emendas, na reunião do dia ______________________, segue assinada pelo
Presidente do CONSUNI, pelos demais Conselheiros presentes a esta reunião e por mim.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

