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Ata da SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA do Conselho de Centro
exercício do ano de dois mil e dezanove.

CERES, no

Ao 30' (trigésimo) dia do mês de agosto de 2019 (dois mil e dezanove), às 09 (nove)

horas e 15 (quinze) minutos, no Auditório da Pós-Graduação -- Campus de Caicó,

reuniu-se o Egrégio Conselho de Centro em sua Sétima Sessão Ordinária, neste

exercício, por convocação e sob a presidência da professora Sandra Kelly de Arado,
Diretora do Centro de Ensino Superior do Seridó -- CERES. Presentes os

Conselheiros indicados na lista de frequência em anexo, tendo sido justificada a
ausência dos Conselheiros e Josilete Alves Moreira de Azevedo. Havendo q eram

regimental, a senhora Presidente declarou aberta a Sessão. 1. Posse de

Conselheiros: Houve a posse dos Conselheiros Diego Salomão Candido de oliveira

Salvador e Pio Marinheiro de Souza Neto, representantes titular e suplente,

respectivamente, do corpo docente do CERES no Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão (CONSEPE); dos Conselheiros Fumando Rodrigues da Salva e Cleomara

Cristina .Azevêdo Sirva, titulares, e Elísio Pereira de Araújo Júnior, suplente,

representantes da categoria técnico-administrativa. 2. Aprovação de Ata. Posta em

discussão, a ata da Sexta Sessão Ordinária do ano de 2019 foi aprovada por ./
unanimidade pelos conselheiros presentes no Colegiada. 3. Informes: 3.1 0 n- . çJ'/

Conselheiro Diego Salomão Cândida de Oliveira Salvador infomiou que está sendo \l.P'
discutida, no âmbito da CPDI, uma minuta de resolução sobre remoção docente,i(Y
que, posteriomiente, será objeto de discussão com os Diretores de Centro e com toda'\]

a comunidade acadêmica.~ 3.2 0 Conselheiro Márcio Sales Santiago destacou a /:X
realização, no período de 05 a 09 de agosto de 2019, da ll Semana de Letras do l / l.
Seridó. O tema escolhido para 2019 foi "Língua e Literatura em contextos \y/
multilíngues" e o evento contou com conferênci% mesas-redondas, minicursos,

oficinas e comunicações orais, totalizando 72 trabalhos e 245 participantes inscritos,

entre ouvintes e apresentadores de trabalhos. Por fim, agradeceu à PROGRAD e à
Direção do CERES pelo apoio na realização da Semana. 3.3 A Conselheira Rosana

Salva de França alertou para a realizaçião, de 12 a 14 de setembro de 2019, do ll
Encontro Potiguar Geoparque Seridó no Campus Currais Novos, sob a coordenação

do professor Marmelo da Salva Taveira, ao passo que convidou todos a participar do

evento. 3.4 0 Conselheiro Marco Túlio Mendonça Diniz aHimlou que, pelo segundo

ano consecutivo, foi enviada proposta para a realização da Semana Nacional de

Ciência e Tecnologia, com a possibilidade de execução de ações de extensão para os

Currais Novo». 3.5 0 Conselheiro Ubirathan Rogerio Soares n/

\
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relatou a presença de representantes do CERES na Mostra de Profissões do

Educandário Santa Teresinha. Também, lembrou que a Mostra de ProHlssões do

Interior 2019 da UFRN ocorrerá nos dias 24 de setembro, em Caicó, 25 de setembro,

em Currais Novos, 26 de setembro, em Santa Cruz, e 27 de setembro, em Macaíba.

Em relação à eleição para representação docente do CERES no CONSEPE,
explicou, na condição de presidente da comissão, que a divulgação foi devidamente

realizada, com o prazo de três dias para inscrição e o pleito acontecendo no dia 19

de agosto de 2019. Além disso, esclareceu que houve apenas uma chapa inscrita e,

em função do número extremamente reduzido de votantes, optou-se por consultar o

Gabinete do Reitor a respeito da legitimidade do processo eleitoral.. Por fim,

concordou que o cenário, em termos de votação, não foi o ideal, porém há o que se

fazer. 3.6 0 Conselheiro lapony Rodrigues Galvão informou que, no dia 27 de

agosto de 2019, houve uma discussão sobre o Programa Future-se, com a presença

dos professores Osúaldo Pereira de Lama Júnior e Rogério de Araújo Lima. Ainda,

destacou que, no dia 04 de setembro de 2019, às IOh, haverá uma assembleia dos

professores com o intuito de firmar posicionamento sobre o Projeto Future-se. 3.7

Informes da direção: A professora Sandra Kelly de Araújo iniciou registrando o

retomo ao CERES do servidor Ícaro Araújo, .que trabalhou na Justiça Eleitoral por

três anos. Em seguida, lembrou a presença do Pró-Reitor de Planejamento da UFRN,
professor Josué Vitor de Medeiros Júnior, para condução do debate sobre o Future-

se no CERES, no dia 02 de setembro de 2019. Também, mencionou o envio de

correspondência às coordenações de curso solicitando o envio de representantes para

atuação 'na Mostra de Pr(i$ssões do Interior 2019. Continuando os infomies, o

professor Alexandro Teixeira Games relatou diálogo com a PROGRAl? sobre o

Encontro Integrado de Projetos de Ensino (EIPE 2019) no sentido de viabilizar

melhores condições para a participação dos discentes do CERES no evento.

Destacou que participarão em tomo de 250 alunos, com 45 inscrições de trabalho no

Campus Caicó e 23 no Campus Currais Novos. Finalmente, afirmou que a
PROGRAD concordou em disponibilizar dois micro-ânibus para o traslado dos

estudantes do CERES, porém o Centro precisa$discutir outras altemativas de

transporte para o deslocamento do grupo. 4. Ordem do Dia. A presidente da Sessão,

professora Sandra Kelly de Araújo, solicitou inclusão de pauta envolvendo a criação

de um setor de Desenvolvimento Web visando o desenvolvimento de páginas web

para os programas de pós e para os laboratórios de pesquisa do CERES. Tal pedido

foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 4.1. Processo

23077.033068/2019-03. Assunto: Homologação de resultado de concurso público
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para o cargo efetivo de professor do magistério superior l n' 023/2018-

PROGESP - Área: Leitura e Produção de Textos / Língua Portuguesa

(Departamento de Educação - CERES). Interessado(a): Departamento de

Educação - CERES. Rel. Conselheiro(a): Luas Gonzaga Vieira Filho. Do

relato/parecer: "Trata o presente processo da homologação de resultado de

concurso público para o cargo efetivo de professor do magistério superior - Edital n'

023/2018-PROGESP - Área: Leitura e Produção de Textos/Língua Portuguesa

(Departamento de Educação-CERES). Cumpridas as diligências postas às folhas

625,-passo para o relato e parecer. No concurso em análise, houve três candidatos

aprovados: ILDERLANDIO ASSIS DE ANDRADE NASCIMENTO, em I' lugar,

com média 8,10, JOSENILDO BARBOSA FREIRE, em 2' lugar, com média 7,82 e,

em 3' lugar, com média 7,61, NATÁLIA DE LIÇA NOBRE. O processo encontra-
se devidamente instruído em conformidade com o Edital n' 023/201 8-PROGESP e a

Resolução n' 167/2017-CONSEPE, de 31 de outubro de 2017. Diante do exposto,

emita PARECER FAVORÁVEL à homologação requerida." Da
discussão/votação: O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 4.2

Processos 23077.059000/2019-46 e 23077.059355/2019-35. Assunto:. Projeto de

Pesquisa. Interessado(a): Roberto Salva da Penha.. Rel. Conselheiro(a): Joel

Carlos de Souza Andrade. Do relato/parecer: "0 processo 23077.059355/2019-

35, que trata do prometo de pesquisa "Portíólio de criptomoedas como estratégia de t'*Ã
investimento", e o processo 23077.059000/2019-46, que trata do prometo de pesquisam,X,,2

"Estudos avançados sobre a stewardship theory", ambos sob a coordenação do \J
professor Roberto Silva da Penha, encontram-se devidamente instruídos, foram

aprovados em plenária departamental, o que acompanho no presente relato, sendo

favorável as suas respectivas aprovações." Da discussão/votação: O parecer do

relator foi aprovado por unanimidade. 4.3 Processo 23077.061889/2019-21.

Homologação de .4d Riqáerelzdw/ü Assunto: Curso de Especialização.

Interessado(a): Andréa Cristina Santos de Jesus. Rel. Conselheiro(a): Letícia

dos Santos Carvalho. Do relato/parecer: ':A proposta de criação da 2' Edição do

curso de Especialização em Administração Pública, vinculado ao DCSH/CERES ,,9
está de acordo com Resolução no 197/2013 - CONSEPE, de 10 de dezembro del/ \
2013, a qual dispõe sobre normas dos programas e cursos de pós-graduação da l.../
UFRN. O curso, com carga horária 360h e na modalidade presencial, realizar-se-á e

no campus de Currais Novos, no período compreendido entre 13/09/2019 a

06/03/2021. A justificativa e objetivos apresentados estão alinhados com os

componentes cumculares que constam o programa Égi'áh do curso. Considerando

;€
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que o processo está bem instruído e que a. proposta já foi submetida à plenária do

DCSH/CERES, sendo aprovada por unanimidade de votos, manifesto parecer

favorável à aprovação." Da discussão/votação: O parecer da relatora foi aprovado

por unanimidade. 4.4 Processo 23077.062679/2019-51. Assunto: Licença

capacitação. Interessado(a): Amarino Oliveira de Queiroz. Rel. Conselheiro(a):
Pio Marinheiro de Souza Neto. Do relato/parecer: "Considerando que o processo

encontra-se devidamente instruído e apresentar: requerimento padrão, convite e

aceite da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), cronograma das

atividades a serem realizadas pelo interessado na UFRGS; Considerando também

que a licença de capacitação que trata o presente processo consta do Plano Trienal

do Departamento de. Letras; Considerando que a solicitação foi aprovada por

unanimidade pela Plenária do Departamento de Letras em 19/08/2019;

Considerando, assim que este processo atende a Resolução N' 172/2010 e seus

anexos, somos parecer favorável pela sua aprovação da licença para capacitação do

Prof. Amarino Oliveira de Queíroz no período 09/09/2019 a 09/12/2019." Da
discussão/votação: O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 4.5

Processo 23077.065839/2019-13. Assunto: Solicita aprovação da proposta de

resolução que define o orçamento do CERES para o exercício 2019.

Interessado(a): Centro de Ensino Superior do Seridó. Rel. Conselheiro(a):

Márcio Sales Santiago. Do relato/parecer: "Trata-se da solicitação de análise da

proposta de Resolução que define o orçamento do CERES para o Exercício 2019.

Passo a fazer o relato: Em 05 de agosto de 2019, a Direção do CERES solicitou, por

meio do Ofício n' 283/2019, que cada Departamento indicasse um representante

para compor a Comissão de Orçamento do CERES no ano de 2019. As informações

recebidas pela Direção do CERES acerca de tal solicitação foram as seguintes:

Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas: Prosa. Mana do Socorro Valentim

Departamento de Ciências Sociais e Humanas: Prosa. Andréa Cristina Santos de

Jesus Departamento de Computação e Tecnologia: Prof. Francisco Márcio Barboza

Departamento de Direito: Prof. Orione Dantas de Medeiros Departamento de

Educação: Prosa. Grinaura Medeiros de Morais Departamento de Geografia: Prof.

Diego Salomão Cândido de Oliveira Salvador Departamento de História: Prof.

Abrahão Sanderson Nunes Femandes da Sirva Departamento de Letras: Prof.

Márcio Safes Santiago Composta a Comissão de Discussão do Orçamento do

CERES para o ano de 2019, foi chamada uma primeira reunião no dia 15 de agosto,

às 14h, em que discutiu a forma de distribuição de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois

mil reais) para os oito departamentos acadêmicos do Centro (anexo 1). Faz-se mister

4
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observar que o referido montante desconsidera os valores distribuídos até 19 de

agosto de 2019. Duas propostas foram colocadas à escolha: 1) distribuir

igualitariamente o valor para cada departamento; , ou 2) adotar critérios para a
distribuição. Em votação, a proposta 2 venceu por maioria de votos. Para a adoção

de critérios, foram considerados os seguintes parâmetros e respectivas porcentagens:

carga horária docente (50%), projetos de extensão (20%), projetos de pesquisa

(20%) e viagens de campo (10%). A Comissão reuniu-se novamente em 22 de

agosto, às 15h. Neste encontro, foi levantada a hipótese de se levar em consideração

mais um parâmetro, além dos citados anteriomiente: prqetos de ensino. Feita a

discussão e colocada em votação,- a proposta foi aceita pela maioria dos membros.

Com. isso, houve uma atualização de quatro para cinco parâmetros, a saber: carga

horária docente, proyetos de extensão, projetos de pesquisa, projetos de ensino e

viagens de campo. Depois disso, passou-se a discussão da percentagem para cada

parâmetro. Duas propostas foram encaminhadas: 1) carga horária docente (45%),

projetos de extensão (15%), projetos de pesquisa (15%), projetos de ensino (15%) e
viagem de campo. (10%); ou 2) carga horária docente (50%), projetos de extensão

(15%), projetos de pesquisa (15%), projetos de ensino (15%) e viagem de campo

(5%). Em votação, a proposta 2 venceu por maioria de votos. Realizadas as

deliberações pela Comissão de Discussão do Orçamento, a Direção do CERES
reuniu os dados, conforme demonstrado no Anexo 2, e apresentou a distribuição

orçamentária para os departamentos acadêmicos de acordo com a tabela 2. Este é o
relato. Passo agora ao parecer. Ante ao exposto e considerando que a distribuição

orçamentária foi realizada obedecendo critérios discutidos e deliberados por

representantes indicados por cada departamento acadêmico do CERES, manifesto-

me favorável à aprovação da Resolução que aprova a distribuição intima dos

recursos orçamentários do Centro de Ensino Superior do Seridó da Universidade

Federal do Rio Grande do Norte. Este é o parecer." Da discussão/votação: O
Conselheiro Diego Salomão Candido de Oliveira Salvador, em nome da chefia do

Departamento de Geografia, demonstrou insatisfação em relação à redução do peso

das atividades de campo, que passou de 10% para 5%, justificando ser um corte

desproporcional, que resultará em uma perda de cerca de mil reais no orçamento do

DGC. Por outro lado, enalteceu os pontos positivos da distribuição orçamentária

intema do CERES para este ano de 2019. A presidente Sandra Kelly de Araújo

explicou que o modelo de distribuição orçamentária aplicado na minuta de resolução

em discussão vem sendo aplicado desde 2016, bem como destacou o fato de o
orçamento do CERES ser o mesmo desde 2014.

@
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10% no orçamento distribuído aos Centros Acadêmicos. Por Hlm, justiÊlcou a

demora para que. se iniciasse a discussão sobre o orçamento no âmbito do CERES
em função do atraso na deliberação do orçamento intemo da UFRN pelo CONSAD.
O Conselheiro Antânio Márcio Dantas Xavier levantou o fato de mais de 50% do

orçamento do CERES ser destinado à locação de mão-de-obra terceirizada. Além

disso, anunciou uma perspectiva de redução em 50% para o orçamento das

universidades federais em 2020.. Concluiu sugerindo uma similaridade maior com a
matriz que define a distribuição para os Centros Acadêmicos. A presidente Sandra

Kelly de Araújo alegou que o modelo de distribuição orçamentária praticado pelo

CERES já se aproxima bastante da matriz citada pelo Conselheiro Antânio Márcio.

O Conselheiro Alexandro Teixeira Gomos acrescentou que o govemo cortou

imediatamente 1 0% e lembrou que a minuta da distribuição orçamentária considerou

a liberação dos 30% contingenciados pelo govemo federal. O Conselheiro Marco

Túlio Mendonça Diniz propôs uma mudança na distribuição dos pesos,

evidenciando que o Departamento de Geografia precisa das aulas de campo para

cumprir os planos de curso. Ademais, parabenizou a atenção que a Comissão prestou

aos programas de pós-graduação. A Conselheira Tânia Cristina Moira Garcia

também agradeceu a atenção à Pós-Graduação do CEjiES e argumentou sobre a

necessidade gerar visibilidade aos programas de pós-graduação do CERES por meio

da inserção deles no planejamento estratégico da UFRN. O Conselheiro Ubirathan

Rogerio Soares parabenizou os trabalhos da Comissão, evidenciando que o CERES
chegará ao final do ano sem a necessidade de demitir nenhum funcionário. Também,

destacou que a nova conjuntura levou o CERES a se conhecer melhor. O
Conselheiro Taciano de Morais Salva exaltou o trabalho da Comissão, argumentando

que a planilha tem evoluído bem e contemplou as necessidades gerais dos

departamentos. Além disso, lançou como sugestão uma outra rubrica para

contemplar as características especíÊlcas de cada departamento, tendo em vista que

julga ser uma exceção a situação posta pela chefia do DGC. O Conselheiro Marco

Túlio reafirmou que o ponto em questão é o cumprimento dos planos de curso

mediante a prática das aulas de campo, distinguindo-as do termo viagens. A
Conselheira Rosana Salva de França disse se sentir contemplada com a fala do

Conselheiro Marco Túlió, enfatizando que a prática das aulas de campo é
obrigatória. O Conselheiro Diego Salomão defendeu a continuidade da matriz que

vem sendo aplicada, aâlrmando que ela abarca as peculiaridades do CERES. O
Conselheiro Márcio Sales Santiago argumentou que as viagens de campo já estão

contempladas no item Ensino, destacando que a distribuição por critérios foi a

# 'R
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escolhida pela Comissão e trouxe a necessidade de deliberar, de fomta urgente, a

respeito da distribuição orçamentária. Ao final de toda a discussão, foram colocadas

em votação duas propostas. A Proposta l tinha como base a minuta de resolução de

que trata o ponto de pauta número 06 da Sétima Sessão Ordinária no ano de 201 9. Já
a Proposta 2, sugerida pelo Conselheiro Marco Túlio Mendonça Diniz, envolvia a

redução o percentual do item carga horária docente de 50% para 40%, a Him de que

10% do orçamento destinados aos departamentos acadêmicos do CERES fossem

destinados a aulas de campo. Postas em votação; 18 (dezoito) conselheiros

escolheram a Proposta l, lO (dez) conselheiros escolheram a Proposta 2 e 03 (três)

conselheiros se abstiveram. 4.6 Processo 23077.065862/2019-16. Assunto: Projeto

do Curso de Especialização em Turismo e Desenvolvimento Regional vinculado

ao Departamento de Ciências Sociais e Humanas - CERES -. Currais Novos.

Interessado(a): Martelo da Salva Taveira. Rel. Conselheiro(a): Marcio Renamo

Pinheiro da Salva. Do relato/parecer: "0 processo encontra-se devidamente

instruído, em confomlidade com a resolução 197/2013 do CONSEPE. Meu parecer,

portanto, é favorável." Da discussão/votação: O parecer do relator foi aprovado por

unanimidade. 4.7 Discussão sobre criação de um setor de Desenvolvimento Web
para criação e manutenção de páginas web para os programas de pós e para os

laboratórios de pesquisa do Centro O Conselheiro Marco Túlio Mendonça Diniz

colocou a criação das páginas dos programas de pós-graduação do CERES como

uma prioridade, tendo em vista que a comunicação é um campo de avaliação dos

referidos programas. Explicou que a Superintendência de Infomlática, em função da

demanda, não assume a tarefa de criar as páginas supracitadas. Por nim, aõlrmou que,

a âlm de tomar o prometo viável, a princípio, haveria necessidade de um bolsista, que

atuaria sob a supervisão de algum doçeóte do BSI, e a colaboração dos servidores
técnico-administrativos da área. O servidor Walber José Adriano Silva relatou ter

indicado um leque de opções, dos mais simples aos mais robustos, ficando a critério

da Direção e dos professores a deHlnição da complexidade do projeto. Outrossim,

expôs como sugestões a aquisição de uma máquina virtual junto à SINFO ou a
compra de equipamentos novos de infomiática. O Conselheiro Diego Salomão

Candido de Oliveira Salvador endossou a ideia e citou como o bom exemplo a

página do Programa de Pós-Graduação em Geografia do CCHLA. O Conselheiro

Marco Túlio recomendou a análise ponderada em relação à aquisição de novos itens

com destaque no orçamento próprio. Como proposta para o restante do ano de 2019,

apontou a seleção de dois bolsistas de apoio técnico e uma máquina virtual com a

SINFO. O Conselheiro Pio Marinheiro de Souza Neto questionou seda.!ló,Reitoria
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de Pós-Graduação não poderia ajudar nesse sentido. O Conselheiro Ubirathan

Rogerio Soares argumentou a favor da necessidade de formalizar o prometo e trazê-

lo, em seguida, para o CONSEC. O Conselheiro Márcio fales Santiago chamou a

atenção para a obrigatoriedade de tais páginas serem bilíngues. Ainda, lembrou que

o trabalho de tradução custa caro. Ao final, a presidente Sandra Kelly de Araújo

reforçou a ideia de apresentação de um prometo para o Conselho de Centro. Às lO
(dez) horas e 50 (cinquenta) minutos, nada mais havendo a tratar, a Senhora

Presidente, professora Sandra Kelly de Araújo, deu por encerrada a sessão, e eu,

(Andretti de Lama Dali), Secretário ad /zoc, lavrei a presente

ata, que depois de lida e achada será assinada por todos os Conselheiros presentes.


