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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 SEGUNDA 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 março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 09 

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

Segunda 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 das Conselheiras Francileide Batista de 

Almeida Vieira e Jacicleide Ferreira Targino da Cruz Melo, representantes titular e 

suplente, respectivamente, da Coordenação do Curso de Pedagogia. 2. Aprovação 

de Ata. Posta em discussão, a ata da Primeira Sessão Ordinária do ano de 2021, foi 

aprovada 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 os pedidos feitos de professores substitutos para o 

semestre letivo 2021.1 foram todos atendidos. Além disso, falou sobre como está 

acontecendo o processo de redistribuição na UFRN e quais cargos de direção torna 

possível a contratação de professores substitutos. 3.2 A Conselheira Francileide 

Batista de Almeida Vieira destacou algumas coisas da Comissão Permanente para 

Inclusão e Acessibilidade – CPIA dizendo que foi criado um formulário a ser 

aplicado a discentes, docentes e demais servidores a fim de realizar um diagnóstico 

da situação do CERES em relação à Política de Inclusão de Acessibilidade. 3.3 O 

Conselheiro Flavius da Luz e Gorgônio informou algumas coisas sobre o Comitê 

Gestor de Tecnologia e Informação – CGTI do CERES dizendo que a UFRN, por 

meio da SINFO, iniciou a migração dos e-mails institucionais e logins e senhas 

apresentando alguns problemas de transição sendo suspenso temporariamente. 3.4 O 

Conselheiro Diógenes Félix da Silva Costa disse que junto com outras Pró-Reitorias 

está em discussão a criação de um Núcleo Interdisciplinar de Estudos do Semiárido 

sendo enviada a proposta brevemente. 3.5 Informes da direção: A professora 

Sandra Kelly de Araújo comunicou que a distribuição orçamentária interna foi 

realizada e que foi iniciado o plantio das mudas no Bosque da Memória. Por fim, 

disse que há uma iniciativa própria junto aos Secretários das Coordenações de 

implementar uma dinâmica nova que a PROPLAN está trabalhando para as 

Secretarias “Coletivas”. 4. Ordem do Dia. A presidente da Sessão, professora 

Sandra Kelly de Araújo, solicitou a exclusão de pauta do Processo nº 
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23077.028768/2021-92, a fim de que o Processo nº 23077.020025/2021-74 iniciasse 

a ordem do dia. Tal pedido foi posto em votação e aprovado por unanimidade. 4.1. 

Processo 23077.020025/2021-74. Assunto: Criação do Grupo de Pesquisa 

SERCOL – Sociedade e Cultura em Sertões Coloniais: história e historiografia. 

Interessado: Departamento de História. Rel. Conselheiro: Iapony Rodrigues 

Galvão. Do relato/parecer: “Considerando a relevância da organização dos 

professores-pesquisadores do DHC/CERES, entorno de grupos de pesquisa. 

Considerando a importância acadêmica do SERCOL, a partir das trajetórias de 

pesquisa dos professores que o integram, visando a compreensão da história dos 

sertões coloniais, fomentando o desenvolvimento de pesquisas envolvendo tanto 

discentes de graduação quanto de pós-graduação. Considerando a pertinência e 

adequação da proposta, em relação a integração do SERCOL aos laboratórios 

vinculados ao Departamento de História do CERES/UFRN, onde o mesmo foi 

aprovado na plenária do DHC, em 23 de Fevereiro de 2021 e considerando a 

adequação da proposta com o que determina a Resolução nº 130/2018 CONSEPE, 

em especial nos artigos 28, 29, 30, 31 e 32, da citada Resolução, acerca dos grupos 

de pesquisa na UFRN, sou de parecer favorável à criação desse Grupo de Pesquisa.” 

Da discussão/votação: O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 4.2 

Processo 23077.008217/2020-21. Homologação de Ad Referendum. Assunto: 

Aprovação do Plano de Ação Trienal 2019-2021 do Curso de Licenciatura em 

História. Interessado: Coordenação de História (L). Rel. Conselheira: 

Francileide Batista de Almeida Vieira. Do relato/parecer: “O processo foi aberto 

em 06/02/2020, para reenvio pelo fato de ter sido cadastrado anteriormente com 

natureza restrita e encaminhado para um setor da PROGRAD diferente daquele que 

deve analisar o PATCG. Durante o período de pouco mais de um ano, o processo foi 

analisado pelo Grupo de Trabalho da PROGRAD e devolvido ao curso, que fez os 

ajustes, observando o Parecer Técnico recebido da PROGRAD. Ressalta-se que, 

nesse período, o curso passou por mudança na coordenação, o que dificultou maior 

celeridade na finalização do Plano, justificando a urgência para sua aprovação, de 

forma que o curso não tenha qualquer tipo de prejuízo, já que a elaboração do 

PATCG é uma exigência da UFRN, conforme a Resolução 181/2017/CONSEPE. 

Assim, o PATCG foi aprovado por Ad Referendum pela coordenação do Curso e 

pela Direção do CERES. Identifiquei que, há uma incorreção no Ad Referendum 

elaborado pela direção do CERES em relação ao período temporal do Plano, que se 

refere ao triênio 2019/2021 e consta 2017/2019. Feita essa correção, apresento 

parecer favorável à aprovação do mencionado Ad Referendum.” Da 
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discussão/votação: O parecer da relatora foi aprovado por unanimidade. 4.3 

Processo 23077.029671/2021-05. Assunto: Designação da Profª Christianne 

Medeiros Cavalcante para o cargo de Vice-Diretora do Museu do Seridó. 

Interessado: Museu do Seridó. Rel. Conselheiro: Roberto Silva da Penha. Do 

relato/parecer: “O processo sob o número 23077.029671/2021-05 que trata da 

Designação da Profª Christianne Medeiros Cavalcante para o cargo de Vice-Diretora 

do Museu do Seridó está composto pelo certificado de quitação eleitoral, certidão 

negativa de antecedentes criminais, certidão negativa de antecedentes criminais do 

juizado criminal e pela certidão de distribuição de ações e execuções de natureza 

criminal não constar nada contra a referida professora. Diante destes elementos 

considerados, o meu parecer é favorável para a designação da Profª Christianne 

Medeiros Cavalcante para o cargo de Vice-Diretora do Museu do Seridó.” Da 

discussão/votação: O parecer do relator foi aprovado por unanimidade. 4.4 

Processo 23077.028400/2021-24. Assunto: Recurso à Homologação do Processo 

Seletivo Simplificado para Professor Substituto/Temporário, Objeto do Edital 

nº 005/2021-PROGESP, na Área de Direito Público, do Departamento de 

Direito do CERES/UFRN. Interessada: Larissa Lopes Matos. Rel. Conselheiro: 

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

23077.028400/2021-24 trata da homologação do processo seletivo simplificado para 

professor substituto/temporário, objeto do Edital 005/2021-PROGESP, na área de 

Direito Público, do Departamento de Direito do CERES/UFRN, contendo recurso 

apresentado ao CONSEC pela candidata Larissa Lopes Matos. O processo é 

analisado conforme a Resolução 225/2018-CONSEPE, de 27 de novembro de 2018, 

que aprova atualização das normas sobre a natureza, o processo seletivo 

simplificado e as condições de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público na UFRN; e o Edital 

005/2021-PROGESP, de 18 de janeiro de 2021, que trata de processo seletivo 

simplificado para professor substituto/temporário. O processo seletivo objeto dos 

autos foi realizado dentro da normalidade e o processo está instruído de acordo com 

o parágrafo primeiro do Art. 39 da Resolução 225/2018-CONSEPE. Sendo assim, 

no dia 18 de março de 2021, a chefia do Departamento de Direito do CERES-UFRN 

(DIR) emitiu parecer ad referendum homologando o resultado do processo seletivo, 

que teve dois candidatos aprovados: Francisco de Assis Diego Santos de Souza em 

primeiro lugar, com nota 7,78; e Maria Angélica Albuquerque Moura de Oliveira em 

segundo lugar, com nota 7,03. Esse resultado foi publicado no Diário Oficial da 

União nº 54 de 22 de março de 2021. O processo seletivo em questão recebeu 27 
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inscrições. Segundo o item 8.2.2 do Edital 005/2021-PROGESP, áreas de 

conhecimento/disciplina com mais de 12 (doze) candidatos com inscrições 

definitivas deferidas terão dois tipos de avaliação: análise curricular (caráter 

eliminatório e classificatório) e prova didática (caráter eliminatório e classificatório). 

Além disso, o item 8.2.2.1 do edital determina que somente estarão habilitados a 

realizar a etapa da prova didática os 12 (doze) candidatos classificados com as 

melhores notas na análise curricular, respeitando-se os empates ocorridos na última 

colocação. No dia 26 de fevereiro de 2021, a banca do processo seletivo - composta 

pelos professores Dr. Marcus Vinícius Pereira Júnior, Dr. Oswaldo Pereira de Lima 

e Dr. Rodrigo Costa Ferreira - se reuniu para fazer a análise curricular dos 

candidatos inscritos no processo e, desse modo, foram aprovados doze candidatos 

com as maiores notas da etapa avaliativa, sendo que a menor nota de aprovação foi 

5,23. Conforme o Art. 40 da Resolução 225/2018-CONSEPE, no dia 08 de março de 

2021, a candidata Larissa Lopes Matos apresentou recurso ao CONSEC-CERES, 

alegando: Na primeira fase da seleção (análise curricular) não foram computados 

alguns pontos em relação aos documentos apresentados pela recorrente. Essa 

supressão impediu que ela estivesse entre os 12 colocados que puderam participar da 

fase posterior. Os pontos suprimidos foram: 20 pontos - certidão de integralização 

de todos os créditos concluídos em disciplinas de cursos de Mestrado; 10 pontos - 

curso de especialização na área jurídica; 35 pontos - exercício do magistério em 

nível superior (graduação e/ou Pós-Graduação) em instituições de ensino superior; e 

15 pontos - livro organizado com ISBN. Total de pontos que não foram computados: 

80 pontos. Total de pontos que faz jus a recorrente: 205 pontos, considerando os 

pontos computados, conforme a lista publicada. Na análise curricular realizada pela 

banca, a candidata Larissa Lopes Matos obteve 125 pontos, ficando com nota 3,55, 

abaixo da última nota classificatória nessa etapa avaliativa. O recurso apresentado 

pela candidata pede que sejam somados mais pontos a sua análise curricular, 

passando para o total de 205 pontos, o que significaria a nota de 5,82 e, desse modo, 

possibilitaria que ela realizasse a etapa da prova didática. Analisando a ficha de 

avaliação da prova de títulos da candidata Larissa Lopes Matos observei que no 

GRUPO I - TÍTULOS E FORMAÇÃO ACADÊMICA ela obteve 60 pontos, 

decorrentes de curso de mestrado na área de conhecimento ou disciplina objeto do 

concurso. Para esse grupo, o item 8.4.3.7 do Edital 005/2021-PROGESP determina 

que somente será considerada a pontuação correspondente à titulação ou formação 

acadêmica mais alta, sendo vedado o somatório de títulos com a integralização de 

créditos de disciplinas concluídas em cursos de Mestrado e Doutorado. Assim, 
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destaco que o pedido da candidata pelo acréscimo de 20 pontos em decorrência da 

certidão de integralização de todos os créditos concluídos em disciplinas de cursos 

de mestrado na área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso e de 10 

pontos tendo-se em vista curso ou estágio de especialização ou aperfeiçoamento na 

área de conhecimento ou disciplina objeto do concurso não tem razão de ser, pois, a 

banca conferiu 60 pontos para curso de mestrado na área de conhecimento ou 

disciplina objeto do concurso, que é titulação mais alta, obedecendo o item 8.4.3.7 

do Edital 005/2021-PROGESP. Essa análise já torna o pedido da candidata sem 

sentido, na sua essência, pois, inviabilizado o acréscimo da pontuação no GRUPO I 

- TÍTULOS E FORMAÇÃO ACADÊMICA, resta impossível que a nota da 

candidata na análise curricular proporcionasse que ela fosse classificada para a etapa 

da prova didática, mesmo que fosse analisada documentação pertinente e, assim, 

fossem acrescidos os pontos solicitados pela candidata no GRUPO II - 

ATIVIDADES DE DOCÊNCIA e no GRUPO III - ATIVIDADES DE PESQUISA 

E EXTENSÃO. É impossível atender o acréscimo de 80 pontos requerido pela 

candidata, em decorrência da análise já realizada quanto ao grupo I da análise 

curricular. Nesse sentido, este relator acha desnecessário diligenciar o processo para 

pedir que sejam juntados aos autos os documentos comprobatórios do currículo da 

candidata Larissa Lopes Matos para a análise concernente aos grupos II e III da 

análise curricular. A análise já realizada da pontuação atribuída e requerida no grupo 

I viabiliza a emissão de parecer por este relator. Não obstante, assevero que, quanto 

ao grupo II da análise curricular, a banca justificou a pontuação da candidata 

afirmando que a pontuação foi baseada no edital, cumprindo esclarecer que o edital 

exige atuação no magistério por, no mínimo, um semestre inteiro, para ser 

considerado. No grupo III a banca justificou a pontuação do seguinte modo: A 

avaliação da candidata no grupo foi feita tendo em vista a publicação em áreas 

correlatas e desconsiderando as publicações em revistas qualis C e aquelas cujo 

qualis não foi encontrado. Este é o relato. Passo ao parecer: Considerando que o 

item 8.4.3.7 do Edital 005/2021-PROGESP determina que, no grupo I da análise 

curricular, somente será considerada a pontuação correspondente à titulação ou 

formação acadêmica mais alta, sendo vedado o somatório de títulos com a 

integralização de créditos de disciplinas concluídas em cursos de Mestrado e 

Doutorado. Considerando que a banca do processo seletivo atribuiu 60 pontos para a 

candidata Larissa Lopes Matos no GRUPO I - TÍTULOS E FORMAÇÃO 

ACADÊMICA, observando a titulação mais alta. Considerando que essa análise 

inviabiliza o acréscimo pedido pela candidata do total de 80 pontos na sua análise 
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curricular; e Considerando que essa inviabilidade de acréscimo de pontos não 

possibilita que a candidata participe da etapa da prova didática. Apresento parecer 

desfavorável ao recurso interposto pela candidata Larissa Lopes Matos ao resultado 

do processo seletivo na área de Direito Público, vinculado ao DIR, objeto do Edital 

005/2021-PROGESP.” Da discussão/votação: O parecer do relator foi aprovado por 

unanimidade. Às 09 (nove) horas e 47 (quarenta e sete) 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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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 14:31 )
ADRIANO THIAGO LOPES BERNARDINO

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DCEA/CERES (18.12)

Matrícula: 2492701

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 15:13 )
AIRAN DOS SANTOS BORGES DE OLIVEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DHC (18.27)

Matrícula: 2371256

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 19:30 )
ANTONIO SEBASTIAO DE LIMA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 3103532

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 14:50 )
DESIO RAMIREZ DA ROCHA SILVA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CCM/CERES (18.12.03)

Matrícula: 3549987

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 22:09 )
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Matrícula: 1388818

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 17:51 )
ELI EDSON CABRAL DE LIMA JUNIOR

SECRETARIO ADMINISTRATIVO - TITULAR

EDU/CERES (18.00.06)

Matrícula: 3037376

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 14:23 )
ELISIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR

ASSESSOR - TITULAR

ASSCERES (18.21)

Matrícula: 349959

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 20:40 )
EVANDRO DOS SANTOS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DHC (18.27)

Matrícula: 1244548

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 15:31 )
FABRICIO VALE DE AZEVEDO GUERRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCT (18.32)

Matrícula: 1543250
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FLAVIUS DA LUZ E GORGONIO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCT (18.32)

Matrícula: 1687186

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 12:07 )
FRANCILEIDE BATISTA DE ALMEIDA VIEIRA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
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Matrícula: 2370186
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HELDER ALEXANDRE MEDEIROS DE MACEDO
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IAPONY RODRIGUES GALVAO
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

CCLG/CERES (18.00.20)

Matrícula: 4891437



 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 14:42 )
JOAO INACIO SOARES

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 350072

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 22:13 )
JOAO PAULO DE SOUZA MEDEIROS

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCT (18.32)

Matrícula: 1804888

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 15:43 )
JOSE YURE GOMES DOS SANTOS

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DGC/CERES (18.15)

Matrícula: 1112649

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 14:48 )
KATIA REGINA LOPES COSTA FREIRE

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

EDU/CERES (18.00.06)

Matrícula: 3063485

 (Assinado digitalmente em 02/05/2021 21:05 )
LARISSA JACHETA RIBERTI

COORDENADOR DE CURSO

CCBH/CERES (18.00.19)

Matrícula: 1333956

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 14:49 )
MAYANE PAULINO DE BRITO E SILVA

BIBLIOTECARIO-DOCUMENTALISTA 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 3087580

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 14:49 )
PAULA REJANE FERNANDES

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DHC (18.27)

Matrícula: 1934542

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 14:37 )
RAFAEL VIEIRA DE AZEVEDO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DIR (18.00.07)

Matrícula: 3159602

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 18:57 )
REBECCA LUNA LUCENA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DGC/CERES (18.15)

Matrícula: 1759367

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 16:53 )
RENATA OLIVEIRA ALMEIDA MENEZES

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

DIR (18.00.07)

Matrícula: 1259912

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 12:23 )
ROBERTO SILVA DA PENHA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DCEA/CERES (18.12)

Matrícula: 1357743

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 16:03 )
RONNY DIOGENES DE MENEZES

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

EDU/CERES (18.00.06)

Matrícula: 1789459

 (Assinado digitalmente em 03/05/2021 11:17 )
SANDRA KELLY DE ARAUJO

DIRETOR DE CENTRO - TITULAR

CERES (18.00)

Matrícula: 396683

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 15:58 )
SAUL LINCOLN BEZERRA DE ARAUJO

TECNICO EM CONTABILIDADE 

CERES/CAICO (18.04)

Matrícula: 3084976

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 15:03 )
TACIANO DE MORAIS SILVA

CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO

DCT (18.32)

Matrícula: 1721652

 (Assinado digitalmente em 30/04/2021 18:41 )
TANIA CRISTINA MEIRA GARCIA

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR

GEOPROF (18.31)

Matrícula: 350852

 (Assinado digitalmente em 01/05/2021 09:40 )
VANESSA SPINOSA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

DHC (18.27)

Matrícula: 2527334

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: ,https://sipac.ufrn.br/documentos/ 4
ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 2021 ATA 30/04/2021 fff5522f5f

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf



