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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDÓ 

CONSELHO DE CENTRO 

 

Ata da PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA do Conselho de Centro – CERES, no 

exercício do ano de dois mil e vinte e um. 
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Ao 26º (vigésimo sexto) dia do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 

09 (nove) horas, por videoconferência, reuniu-se o Egrégio Conselho de Centro em 

sua Primeira Sessão Ordinária, neste exercício, por convocação e sob a presidência 

da professora Sandra Kelly de Araújo, Diretora do Centro de Ensino Superior do 

Seridó – CERES. Presentes os Conselheiros indicados na lista de frequência em 

anexo. Havendo quórum regimental, a senhora Presidente declarou aberta a 

Sessão. 1. Posse de Conselheiros: Houve a posse dos Conselheiros Larissa Jacheta 

Riberti e Joel Carlos de Souza Andrade, representantes titular e suplente, 

respectivamente, da Coordenação do Curso de Bacharelado em História; dos 

Conselheiros Désio Ramirez da Rocha Silva e Alex de Moura Batista, representantes 

titular e suplente, respectivamente, da Coordenação do Curso de Matemática; dos 

Conselheiros Eli Edson Cabral de Lima Júnior, titular, Herciane Araújo de Melo, 

suplente, Antônio Sebastião de Lima, titular, Freudson Dantas de Lima, suplente, 

João Inácio Soares, titular, Saul Lincoln Bezerra de Araújo, suplente, Mayane 

Paulino de Brito e Silva, titular, Daniel Omar da Nóbrega, suplente e, Francisco 

Anderson Freire Pereira, suplente, representantes dos Técnicos-Administrativos. 2. 

Aprovação das Atas. Postas em discussão, as atas da Quinta Sessão Ordinária e da 

Terceira Sessão Extraordinária, ambas do ano de 2020, foram aprovadas por 

unanimidade pelos conselheiros presentes no Colegiado. 3. Informes: 3.1 O 

Conselheiro Diego Salomão Cândido de Oliveira Salvador informou algumas coisas 

da CPDI dizendo que está em vigência o prazo para envio das demandas de 

professores substitutos para o semestre letivo 2021.1 e está sendo discutido o Banco 

de Professor Equivalente. Além disso, falou sobre que as demandas apresentadas 

pelo CERES à Comissão de Pós-Graduação vêm sendo muito bem apresentadas e 

logrando êxito nessa Comissão. 3.2 O Conselheiro Helder Alexandre Medeiros de 

Macedo destacou um evento que o CERES sediará de forma remota no período de 4 

a 7 de maio deste ano cuja tema é “Seminário Nacional de História Social dos 

Sertões” e salientou que estão abertas as inscrições para propostas de simpósios 

temáticos e de minicursos até o dia 02 de março deste ano. 3.3 O Conselheiro 

Flavius da Luz e Gorgônio informou que o CERES já possui 2 (duas) salas virtuais 

no ambiente da RNP que possibilita mais recursos e segurança de forma remota. 3.4 

A Conselheira Mayane Paulino de Brito e Silva disse que, desde o dia 24 desse mês, 

a Biblioteca retornou com seus serviços de empréstimo e devolução com 
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funcionamento e horário reduzido nas segundas das 8h às 14h, quartas e sextas das 

13h às 19h. 3.5 Informes da direção: A professora Sandra Kelly de Araújo 

comunicou que no dia 24 desse mês foi publicado o provimento com a alteração dos 

valores de bolsa e auxílios financeiros a estudantes, particularmente de alimentação. 

Além disso, informou que se iniciou, juntamente aos Chefes de Departamento, o 

exercício de planejamento de 2021. A Reitoria afirmou que a proposta orçamentária 

para o ano de 2021 não haverá recursos para material permanente; não há recursos 

de capital, apenas de custeio. Por fim, homenageou o professor Renato de Medeiros 

Rocha do Departamento de Geografia pelo seu tempo na Instituição e que assinou 

sua aposentadoria. 4. Ordem do Dia. A presidente da Sessão, professora Sandra 

Kelly de Araújo, solicitou inclusão de pauta dos Processos nº 23077.012911/2021-

24 e nº 23077.020367/2021-94, a fim de que a apresentação do Diretor da Agecom 

iniciasse a ordem do dia. Tais pedidos foram postos em votação e aprovados por 

unanimidade. 4.1. Apresentação da Agecom na perspectiva de melhorar a 

comunicação do CERES O Diretor da Agecom, José de Paiva Rebouças, iniciou 

sua apresentação apresentando a estrutura da Superintendência de Comunicação – 

COMUNICA e as Equipes que a compõem. Apresentou também como é feito e 

divulgado as notícias tanto do CERES quanto da UFRN. Em seguida, discorreu 

sobre a produção e a difusão de todo o material apresentado pela Agecom mostrado 

ao CONSEC. Por fim, destacou a importância de ter contatos de todos os envolvidos 

para que se amplie as fontes de informação e a comunicação chegue mais rápida e 

segura a todos. 4.2 Processo 23077.086816/2020-86. Assunto: Afastamento para 

Cursar Doutorado – Docente. Interessado: Ronny Diógenes de Menezes. Rel. 

Conselheira: Larissa Jacheta Riberti. Do relato/parecer: “O processo nº 

23077.086816/2020-86 trata de pedido de afastamento do Prof. Ronny Diógenes de 

Meneses, do Departamento de Educação, no período de 01/06/2021 a 22/09/2024 

para realização de pós-graduação em nível de doutorado na Universidade Federal de 

Campina Grande. O processo apresenta a seguinte documentação: I – Requerimento 

do interessado; II – Declaração do Departamento de Administração de Pessoal, 

informando a situação funcional do interessado e o seu tempo de serviço; III – termo 

de Compromisso, conforme Resolução 172/2010; IV - Comprovante de aprovação 

no processo seletivo ou aceitação do candidato para realizar curso de pós-graduação 

expedido pela instituição responsável, no qual constem o grau acadêmico a ser 

conferido, tempo de duração e indicação das datas de início e término do curso. V- 

Plano de Trabalho detalhado contendo cronograma e descrição das atividades de 

ensino e pesquisa a serem desenvolvidas na instituição receptora; VI – Plano Trienal 
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do curso contendo previsão do afastamento VII- Ata da plenária departamental, 

homologada pelo Chefe do Departamento, aprovando o afastamento do interessado e 

observando, rigorosamente, quem assumirá o cargo exercido pelo servidor afastado. 

VIII - Declaração do DAP, informando que o interessado não responde à inquérito 

administrativo O docente ainda informou que o Departamento de Educação já 

realizou o pedido de contratação de professor substituto, que deve substituí-lo 

durante seu afastamento. Destaca-se também a compatibilidade do curso de pós-

graduação escolhido pelo servidor com o cargo por ele exercido, e o interesse da 

Instituição no seu afastamento. Sendo assim, o processo encontra-se bem instruído, 

cumpre os requisitos da legislação vigente para afastamento de docentes para 

realização de pós-graduação stricto senso e, por isso, o parecer da relatora é 

favorável à sua aprovação.” Da discussão/votação: O parecer da relatora foi 

aprovado por unanimidade. 4.3 Processo 23077.010423/2021-82. Homologação de 

Ad Referendum. Assunto: Aproveitamento de Candidato Docente. Interessado: 

Departamento de Educação. Rel. Conselheira: Renata Oliveira Almeida 

Menezes. Do relato/parecer: “O processo nº 23077.010423/2021-82 trata da 

solicitação de Homologação de Ad Referendum do aproveitamento de candidata 

aprovada em concurso no âmbito do Departamento de Educação do CERES, para 

provimento de vaga na área de História e Educação, vaga esta concedida a partir da 

distribuição do Banco de Professor Equivalente para o referido departamento. 

Considerando que o processo encontra-se muito bem instruído, constando desde a 

publicação da aposentadoria da Profª Grinaura Medeiros de Morais (documento 5), a 

distribuição do Banco de Professor Equivalente concedendo ao Departamento de 

Educação de CERES/UFRN uma vaga na área de História e Educação (documentos 

7 a 16), os pedidos realizados por ofício solicitando a mudança de provimento de 

“Concurso” para “Aproveitamento” com relação a vaga de História e Educação 

(documentos 20 a 24), a Chamada Pública de Aproveitamento de Candidato 

aprovado em Concurso Público para Docente do Magistério Superior para 

preenchimento de vaga no Departamento de Educação do CERES/UFRN, na área de 

História e Educação, da qual trata o Processo nº 23077.007641/2021-30 

(documentos 26 a 162), a homologação do referido processo de Chamada Pública na 

1ª Reunião Plenária Ordinária do Departamento de Educação do CERES/UFRN, 

realizada no dia 27/01/21 (documento 164), e, por fim, a homologação do 

aproveitamento da candidata ALESSANDRA PIO SILVA, ao qual foi avaliada 

como 1º lugar na Chama Pública, na 1ª Reunião Plenária Ordinária do Departamento 

de Educação do CERES/UFRN no dia 27/01/21 (documento 252). Ademais, 
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considerando o cumprimento dos parâmetros de adequação à Área de História e 

Educação, conforme descrito acima e atestado na documentação anexada ao 

processo de aproveitamento de candidata aprovada em concurso no âmbito do 

Departamento de História do CERES, sou de parecer favorável à aprovação / 

homologação do parecer ad referendum emitido pela Diretora de Centro, Profa. 

Sandra Kelly, em 02 de fevereiro de 2021.” Da discussão/votação: O parecer da 

relatora foi aprovado por unanimidade. 4.4 Processo 23077.100019/2020-19. 

Assunto: Projeto de Pesquisa. Interessado: Departamento de Direito. Rel. 

Conselheira: Rebecca Luna Lucena. Do relato/parecer: “Trata-se da aprovação 

de Projeto de pesquisa, intitulado: Ciência de dados e inteligência artificial com 

aplicação às Ouvidorias Públicas, coordenado pelo prof. Elias Jacob, departamento 

de direito. É um projeto externo, que tem como entidade financiadora a 

Controladoria-Geral da União, a qual possui convenio com a UFRN, cujo acordo de 

cooperação está anexado ao processo. O período de vigência do projeto 11/03/2020 

a 11/03/2025. O projeto foi inicialmente enviado para aprovação no CONSEPE, 

onde o mesmo foi devolvido para aprovação pelo departamento e a posterior 

homologação pelo Centro, CONFORME Resolução 130/2018-CONSEPE. O mesmo 

foi aprovado na primeira plenária do departamento de direito CERES/Caicó, 

seguindo o parecer do relator do processo. Diante dos documentos apresentados no 

processo 23077.100019/2020-19, dou parecer favorável à aprovação.” Da 

discussão/votação: O parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 4.5 

Processo 23077.099719/2020-53. Assunto: Solicitação de Concessão de Título de 

Doutor Honoris Causa ao Professor e Ativista Romeu Kazumi Sassaki. 

Interessado: Departamento de Educação. Rel. Conselheiro: Diego Salomão 

Cândido de Oliveira Salvador. Do relato/parecer: “O Processo 

23077.099719/2020-53 trata da solicitação de concessão de título de Doutor Honoris 

Causa ao professor e ativista Romeu Kazumi Sassaki. A referida solicitação foi 

realizada por meio do Departamento de Educação (DEDUC) do Centro de Ensino 

Superior do Seridó (CERES) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN). O processo é analisado conforme os artigos 138, 139 e 142 do Regimento 

Geral da UFRN, que tratam da solicitação e da concessão da dignidade universitária 

em questão. O processo está instruído com a seguinte documentação: - 

Requerimento apresentado pelo professor Ronny Diógenes de Menezes do DEDUC, 

solicitando ao reitor da UFRN a concessão de título de Doutor Honoris Causa ao 

professor e ativista Romeu Kazumi Sassaki. Esse requerimento foi datado e assinado 

em 10 de dezembro de 2020. - Proposta de concessão do título honorífico em 
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questão no processo, datada em 19 de agosto de 2020, destacando: a expertise, a 

experiência profissional e a contribuição social de Romeu Kazumi Sassaki para a 

inclusão de pessoas com deficiência no Brasil. - Currículo de Romeu Kazumi 

Sassaki, evidenciando a sua formação acadêmica, experiência profissional, 

informações pessoais, trabalhos desenvolvidos, produção acadêmica e/ou 

profissional, traduções realizadas, cursos ministrados, entrevistas publicadas, 

palestras realizadas, orientações acadêmicas e consultorias em projetos de 

arquitetura. - Parecer datado e assinado em 14 de dezembro de 2020 pela professora 

Dra. Kátia Regina Lopes Costa Freire do DEDUC, analisando o processo e 

recomendando a sua aprovação pelo plenário do departamento. - Certidão datada e 

assinada em 27 de dezembro de 2020 pelo secretário administrativo do DEDUC - 

Eli Edson Cabral de Lima Júnior, certificando que o parecer da professora Kátia foi 

aprovado por unanimidade de votos na 8ª Reunião Ordinária do DEDUC em 2020, 

realizada em 14 de dezembro de 2020. - Encaminhamento do processo do DEDUC 

para o Conselho do CERES (CONSEC) em 27 de dezembro de 2020, assinado pelo 

secretário administrativo Eli Edson Cabral de Lima Júnior. Analisando o conteúdo 

dessa documentação, passo ao parecer: Considerando que, conforme o Art. 142 do 

Regimento Geral da UFRN, a solicitação da concessão do título honorífico objeto 

desse processo foi colocada em tela por um professor do DEDUC, com a 

apresentação de proposta fundamentada ao plenário do departamento e ao CONSEC; 

Considerando que, de acordo com o Art. 139 do Regimento Geral da UFRN, a 

concessão solicitada deve ser agraciada a personalidades nacionais ou estrangeiras 

que tenham contribuído, de modo notável, para o progresso das ciências, letras ou 

artes e aos que tenham beneficiado de forma excepcional a humanidade, o país, ou 

prestado relevantes serviços à Universidade; Considerando que a proposta que 

fundamenta o processo e o currículo de Romeu Kazumi Sassaki explicitam a sua 

relevante contribuição teórica e prática para a inclusão de pessoas com deficiência 

no Brasil; e Considerando que o plenário do DEDUC aprovou unanimemente a 

concessão de dignidade universitária ao professor e ativista Romeu Kazumi Sassaki. 

Apresento parecer favorável a concessão pela UFRN do título de Doutor Honoris 

Causa a Romeu Kazumi Sassaki.” Da discussão/votação: O parecer do relator foi 

aprovado por maioria de votos. 4.6 Processo 23077.019529/2021-41. Assunto: 

Proposta de Resolução de Criação do Bosque da Memória do CERES. 

Interessado: Administração do CERES. Rel. Conselheiro: José Yure Gomes 

dos Santos. Do relato/parecer: “O processo nº 23077.019529/2021-41 trata da 

proposta de Resolução que cria o Bosque da Memória do CERES, e dá outras 
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providências. Iniciativa essa que está em consonância com a campanha nacional de 

criação de Bosques da Memória, com objetivo de plantar árvores e recuperar 

florestas como um gesto simbólico em homenagem às vítimas da COVID-19 e em 

agradecimento aos profissionais de saúde. A resolução especifica o local de 

desenvolvimento do projeto, que é a área de conservação do CERES/UFRN 

estabelecida em seu Plano Diretor, bem como a competência da Coordenação do 

Bosque que será exercida pela Direção do CERES. Este é o relato, passo ao parecer: 

CONSIDERANDO a relevância da iniciativa em virtude da crise causada pela 

pandemia do Novo Coronavírus; CONSIDERANDO o papel da Universidade em 

promover ações de preservação e conservação ambiental; CONSIDERANDO a 

aderência da iniciativa a uma campanha nacional que já conta com a participação de 

diferentes instituições, organizações não governamentais, associações e iniciativas 

particulares; CONSIDERANDO que este bosque localizado na unidade da UFRN 

em Caicó/RN será um dos primeiros em área de bioma Caatinga; 

CONSIDERANDO que a resolução especifica o local de criação e unidade 

responsável pela sua Coordenação; Manifesto parecer favorável à aprovação da 

Resolução que cria o Bosque da Memória do CERES.” Da discussão/votação: O 

parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 4.7 Processo 23077.012911/2021-

24. Assunto: Afastamento para Cursar Doutorado – Docente. Interessado: 

Sócrates Dantas Lopes. Rel. Conselheira: Larissa Jacheta Riberti. Do 

relato/parecer: “O processo 23077.012911/2021-24. trata de pedido de afastamento 

do Prof. Sócrates Dantas Lopes, do Departamento de Ciências Exatas e Aplicadas no 

período de 30 de maio de 2021 a 31 de março de 2023, para conclusão de curso de 

pós-graduação, nível doutorado, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O 

processo apresenta a seguinte documentação: I – Requerimento do interessado; II – 

Declaração do Departamento de Administração de Pessoal, informando a situação 

funcional do interessado e o seu tempo de serviço; III – termo de Compromisso, 

conforme Resolução 172/2010; IV – Histórico acadêmico com descrição das 

disciplinas cursadas; V - Comprovante de aprovação no processo seletivo ou 

aceitação do candidato para realizar curso de pós-graduação expedido pela 

instituição responsável, no qual constem o grau acadêmico a ser conferido, tempo de 

duração e indicação das datas de início e término do curso. VI- Plano de Trabalho 

detalhado contendo cronograma e descrição das atividades de ensino e pesquisa a 

serem desenvolvidas na instituição receptora; VII – Plano Trienal do curso contendo 

previsão do afastamento VIII- Certidão da plenária departamental, homologada pelo 

Chefe do Departamento, aprovando o afastamento do interessado e observando, 
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rigorosamente, quem assumirá o cargo exercido pelo servidor afastado. Não 

identificado: IX - Declaração do DAP, informando que o interessado não responde à 

inquérito administrativo. Destaca-se também a compatibilidade do curso de pós-

graduação escolhido pelo servidor com o cargo por ele exercido e o interesse da 

Instituição no seu afastamento. Sendo assim, o processo encontra-se bem instruído, 

cumpre os requisitos da legislação vigente para afastamento de docentes para 

realização de pós-graduação stricto senso e, por isso, o parecer da relatora é 

favorável à sua aprovação.” Da discussão/votação: O parecer da relatora foi 

aprovado por unanimidade. 4.8 Processo 23077.020367/2021-94. Assunto: 

Proposta de Extinção do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública na 

Modalidade à Distância. Interessado: Administração do CERES. Rel. 

Conselheiro: Flavius da Luz e Gorgônio. Do relato/parecer: “Contextualização: 

Trata-se da solicitação, por parte da Direção do CERES, de extinção do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Pública, código e-MEC 1333454, na modalidade 

a distância, na forma prevista pela Portaria nº 205/2016 - SERES/MEC. Parecer: 

CONSIDERANDO que o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, 

ofertado na modalidade a distância, foi reconhecido pelo Ministério da Educação 

como curso de oferta única, conforme Art. 2º da mencionada Portaria nº 205/2016 - 

SERES/MEC; CONSIDERANDO que após o seu reconhecimento, não adveio novo 

ingresso de estudantes, e que o curso não possui componentes curriculares ofertados, 

professores vinculados, ou alunos matriculados, bem como, não possui expectativa 

de reativação, enquadrando-se no que estabelece o Art. 13, IV do Regulamento dos 

Cursos de Graduação como curso extinto; CONSIDERANDO que como não há 

nenhum órgão colegiado vinculado ao curso em atividade e que compete a este 

Conselho de Centro, unidade à qual o curso estava subordinado, propor ao 

CONSEPE, nos termos do Regulamento dos Cursos de Graduação, a extinção do 

referido curso; CONSIDERANDO que a própria portaria que reconheceu o curso já 

determinava o encerramento da oferta de vagas e que faz-se necessário a 

formalização interna da sua situação junto às instâncias da UFRN; 

CONSIDERANDO que a pendência na formalização da situação do referido curso 

resultou em comunicação de abertura de processo avaliativo do curso junto ao 

Ministério da Educação (MEC), fato que reforça a necessidade de atualização da 

situação do curso internamente e junto ao MEC; CONSIDERANDO que, após 

reunião realizada entre a Direção do CERES e a Pró-Reitoria de Graduação da 

UFRN (PROGRAD), que contou com a participação do Prof. Fabiano do Espírito 

Santo Gomes, Procurador Educacional Institucional da UFRN, foi sugerida pelo 
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mesmo que a extinção do referido curso seria a decisão mais viável para esse 

momento, sem eventual prejuízo para futuras possibilidades de oferta deste curso no 

âmbito do CERES; SOU DE PARECER FAVORÁVEL ao pleito do requerente, que 

solicita a extinção do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, código e-

MEC 1333454, na modalidade a distância, conforme prevista na Portaria nº 

205/2016 - SERES/MEC.” Da discussão/votação: O parecer do relator foi aprovado 

por unanimidade. Às 10 (dez) horas e 53 (cinquenta e três) minutos, nada mais 

havendo a tratar, a Senhora Presidente, professora Sandra Kelly de Araújo, deu por 

encerrada a sessão, e eu, _________________ (Diego Weber da Nóbrega), 

Secretário ad hoc, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada será assinada por 

todos os Conselheiros presentes. 
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ADRIANO THIAGO LOPES BERNARDINO

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DCEA/CERES (18.12)

Matrícula: 2492701

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 14:50 )
ANTONIO SEBASTIAO DE LIMA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 3103532

 (Assinado digitalmente em 02/04/2021 09:17 )
CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DIR (18.00.07)

Matrícula: 2348083

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 15:42 )
DESIO RAMIREZ DA ROCHA SILVA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CCM/CERES (18.12.03)

Matrícula: 3549987

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 14:01 )
DIEGO SALOMAO CANDIDO DE OLIVEIRA

SALVADOR
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DGC/CERES (18.15)

Matrícula: 1804177

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 13:07 )
DIEGO WEBER DA NOBREGA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 1388818

 (Assinado digitalmente em 30/03/2021 14:32 )
DIOGENES FELIX DA SILVA COSTA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DGC/CERES (18.15)

Matrícula: 2966354

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 10:44 )
ELI EDSON CABRAL DE LIMA JUNIOR

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 3037376

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 13:16 )
ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR

ASSESSOR - TITULAR

ASSCERES (18.21)

Matrícula: 349959

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 13:08 )
EVANDRO DOS SANTOS

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DHC (18.27)

Matrícula: 1244548

 (Assinado digitalmente em 12/04/2021 12:33 )
FABRICIO VALE DE AZEVEDO GUERRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCT (18.32)

Matrícula: 1543250

 (Assinado digitalmente em 28/03/2021 17:59 )
FLAVIUS DA LUZ E GORGONIO

DIRETOR DE CENTRO - SUBSTITUTO

CERES (18.00)

Matrícula: 1687186

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 10:31 )
FRANCILEIDE BATISTA DE ALMEIDA VIEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

EDU/CERES (18.00.06)

Matrícula: 2370186

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 11:47 )
FRANCISCO MARCIO BARBOZA

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DCT (18.32)

Matrícula: 2364748



 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 15:04 )
HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DHC (18.27)

Matrícula: 2432663

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 10:18 )
IAPONY RODRIGUES GALVAO
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CCLG/CERES (18.00.20)

Matrícula: 4891437

 (Assinado digitalmente em 05/04/2021 11:14 )
JACICLEIDE FERREIRA TARGINO DA CRUZ MELO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

EDU/CERES (18.00.06)

Matrícula: 2278067

 (Assinado digitalmente em 27/03/2021 12:15 )
JOAO INACIO SOARES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 350072

 (Assinado digitalmente em 28/03/2021 23:31 )
JOAO PAULO DE SOUZA MEDEIROS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCT (18.32)

Matrícula: 1804888

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 15:03 )
JOSE YURE GOMES DOS SANTOS

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DGC/CERES (18.15)

Matrícula: 1112649

 (Assinado digitalmente em 28/03/2021 14:46 )
KATIA REGINA LOPES COSTA FREIRE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

EDU/CERES (18.00.06)

Matrícula: 3063485

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 16:02 )
LARISSA JACHETA RIBERTI

COORDENADOR DE CURSO

CCBH/CERES (18.00.19)

Matrícula: 1333956

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 13:15 )
MAYANE PAULINO DE BRITO E SILVA

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 3087580

 (Assinado digitalmente em 30/03/2021 11:02 )
PAULA REJANE FERNANDES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DHC (18.27)

Matrícula: 1934542

 (Assinado digitalmente em 13/04/2021 16:08 )
RAFAEL VIEIRA DE AZEVEDO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DIR (18.00.07)

Matrícula: 3159602

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 19:16 )
REBECCA LUNA LUCENA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DGC/CERES (18.15)

Matrícula: 1759367

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 13:42 )
RENATA OLIVEIRA ALMEIDA MENEZES

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DIR (18.00.07)

Matrícula: 1259912

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 09:42 )
ROBERTO SILVA DA PENHA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCEA/CERES (18.12)

Matrícula: 1357743

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 09:17 )
RONNY DIOGENES DE MENEZES

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

EDU/CERES (18.00.06)

Matrícula: 1789459

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 13:07 )
SANDRA KELLY DE ARAUJO

DIRETOR DE CENTRO - TITULAR

CERES (18.00)

Matrícula: 396683

 (Assinado digitalmente em 26/03/2021 13:26 )
SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAUJO

TECNICO EM CONTABILIDADE 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 3084976

 (Assinado digitalmente em 29/03/2021 08:34 )
TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

GEOPROF (18.31)

Matrícula: 350852
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