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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CAMPUS
DO AGRESTE DE 2018, REALIZADA EM 05-12-2018
No quinto (5.º) dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito (2018), na Sala P5 do Centro Acadêmico do Agreste
(CAA), às quinze horas e trinta minutos (15h30), realizou-se a décima (10.ª) Reunião Ordinária do Conselho do
Campus do Agreste (CA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), presidida pelo Prof. Dr. Manoel Guedes
Alcoforado Neto, Diretor do CA, e secretariada por mim, Edcleide Maria da Silva, Secretária Executiva deste
Campus, para deliberar sobre o que se expressa. Primeira Parte – Expediente: 1.1. Frequência: Ana Paula Freitas
da Silva, Vice-Diretora do CAA; Artur Paiva Coutinho, Coordenador do Núcleo de Tecnologia; Augusto C. L.
Moreira, Vice-Coordenador do Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física; Carolina Albuquerque da Paz,
Coordenadora do Curso de Medicina; Charles Ricardo Leite da Silva, Vice-Coordenador do Curso de Design;
Conceição Gislâne Nóbrega Lima de Salles, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação
Contemporânea; Cristina Pereira Medeiros, Vice-Coordenadora do Núcleo de Tecnologia; Diego Gouveia Moreira,
Coordenador do Curso de Comunicação Social; Edelweis José Tavares Barbosa, Vice-Coordenador do Núcleo de
Formação Docente; Ernesto Arcenio Valdés Rodríguez, Coordenador do Núcleo de Formação Docente; Everaldo
Fernandes da Silva, Coordenador Setorial de Ensino; Flávia Cristina Gomes Catunda de Vasconcelos, ViceCoordenadora do Curso de Química; Gilson Lima da Silva, Coordenador Setorial de Pesquisa; Hélder Caran Ferreira
dos Santos, representante dos servidores Técnico-Administrativos; Lúcia de Fátima de Andrade, Coordenadora
Administrativa do Centro Acadêmico do Agreste; Luiz Sebastião dos Santos Jr., Coordenador Setorial de Extensão e
Cultura; Mário Rodrigues dos Anjos Neto, Coordenador do Núcleo de Gestão; Odete Patrícia Peixoto da Costa,
Coordenadora de Assuntos Estudantis; Roberta de Moraes Rocha, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em
Economia; Rodrigo Sampaio Lopes, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção;
Saulo Ferreira Feitosa, Coordenador do Núcleo de Ciências da Vida; Sérgio de Lemos Campello, Coordenador do
Núcleo Interdisciplinar de Ciências Exatas e da Natureza; Sheila Borges de Oliveira, Coordenadora do Núcleo de
Design e Comunicação; e Thárcylla Rebecca Negreiros Clemente, Coordenadora do Curso de Bacharelado em
Engenharia de Produção. 1.2. Ata 9/2018 – Ordinária: Aprovada por unanimidade, com a correção da redação do
item que tratou da definição de espaço para instalação do LAMAD, para constar que, a pedido da Coordenação do
Núcleo Interdisciplinar de Ciências Exatas e da Natureza (NICEN), o processo foi retirado de pauta para que fosse
apreciado na reunião daquele Núcleo e posteriormente encaminhado à PROPESQ (Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação), devendo, por orientação da Direção do Campus, retornar para apreciação na próxima reunião do
Conselho. 1.3. Informes: (i) A Direção do CA apresentou o Relatório Parcial de Gestão. (ii) O representante
técnico-administrativo, Helder Caran, apresentou o bolsista Mateus, que ficará à disposição dos servidores para dar
orientações sobre o processo de implantação do SIPAC Protocolo, com previsão de funcionamento a partir de
11/01/2019. Com a implantação do sistema, os docentes e técnicos terão autonomia para criar processos, documentos
e memorandos eletrônicos, bem como para despachar, tramitar e acompanhar o andamento do fluxo processual. (iii)
O Vice-Coordenador do Núcleo de Formação Docente, Prof. Edelweis Barbosa, informou que o concurso docente na
área de matemática está em andamento. (iv) A Coordenadora do Núcleo de Design e Comunicação, Profa. Sheila
Oliveira, informou sobre o lançamento do livro “Os Impactos das Novas Mídias na Comunicação – Vol. 2 – Projeto
Conexões”, organizado por ela e os professores Diego Gouveia, Amanda Mansur e Emídia Felipe, em 06/12/2018, na
Galeria Joana D’Arc, em Recife, e, em 10/12/2018, no Armazém da Criatividade, em Caruaru. (v) A Coordenação do
Curso de Comunicação Social informou que recebeu a visita do Ministério da Educação (MEC) e que aguarda o
resultado da avaliação. (vi) A Coordenadora Administrativa, Lúcia Andrade, comunicou que a confraternização
natalina do Campus do Agreste será em 12/12/2018, às 16 horas. (vii) O Coordenador de Ensino, Prof. Everaldo
Silva, informou sobre a ação de recepção dos alunos durante a realização do ENADE, e sugeriu que seja uma ação
contínua. (viii) O Coordenador de Pesquisa, Prof. Gilson Lima, que coordena a agenda ambiental no Campus,
informou que haverá o plantio de mudas, em 10/12/2018, às 9 horas; a apresentação dos projetos ambientais, em
18/12/2018, às 15 horas, no Auditório Mestre Vitalino; e a posse dele e da Vice-Diretora do CA, Profa. Ana Paula
Freitas, como representantes do Campus no Conselho de Meio Ambiente de Caruaru, em 19/12/2018. Segunda
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Parte – Ordem do Dia: 2.01. Ad referendum 092/2018 – Substituição de Membro de Banca para Concurso. O
Presidente do Conselho do Centro Acadêmico do Agreste, tendo em vista a necessidade imediata, aprova ad
referendum do Colegiado, conforme deliberação do Núcleo de Design e Comunicação (NDC), a substituição do
membro suplente interno Tiago Rolin, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), por Walter Franklin
Marques Correia, da mesma Instituição, na composição da Banca do Concurso Público de Provas e Títulos, para
provimento de cargos da Carreira do Magistério Superior – Edital 45, de10 de agosto de 2018, publicado no DOU
155, de13 de agosto de 2018, Área: Design, Área Específica: Design de Produto – Código da Vaga 699998 –
Processo 26076.023508/18-35. Caruaru, 7 de novembro de 2018. Decisão: Homologado por unanimidade. Ad
referendum 093/2018 – Resposta de recurso apresentado (indeferimento de inscrição). Trata-se do julgamento,
ad referendum do colegiado do Centro Acadêmico do Agreste, do recurso apresentado pela candidata Diogivânia
Maria da Silva, em virtude do indeferimento de sua inscrição no Concurso Público para Professor do Magistério
Superior, Adjunto, para lotação no Núcleo de Ciências da Vida (NCV), na área de Artes, Subárea de Artes, regido
pelo Edital 45, de 10/08/2018, publicado no DOU 155, de 13/08/2018. Em virtude do recebimento de recurso
impetrado pela candidata, alegando que o Parágrafo 2.º do Artigo 2.º da Resolução 02/2018 do Conselho
Coordenador de ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) determina
que, “para inscrição no concurso é exigível do candidato o título de doutor nas áreas de estudos em concurso ou áreas
afins definidas no edital”. Tendo sido reavaliada a documentação apresentada no ato da inscrição, em atenção ao
disposto no edital do certame, que trata da definição do perfil do candidato, constante do requerimento de
comprovação de “título de doutor em Artes, Educação, Saúde ou Áreas afins, de Mestre em Artes: Teatro, Cênicas,
Dança, Música ou de Especialista em Artes: Teatro, Cênicas, Dança, Música”, como a candidata não apresentou
documentos comprobatórios de Mestrado ou Especialização nas áreas especificadas, reitera-se a posição da
Comissão de Concurso do NCV de indeferimento da inscrição. Caruaru, 7 de novembro de 2018. Decisão:
Homologado por unanimidade. Ad referendum 094/2018 – Resposta de recurso apresentado (indeferimento de
inscrição). Trata-se do julgamento, ad referendum do colegiado do Centro Acadêmico do Agreste, do recurso
apresentado pela candidata Mariana Olívia Santana dos Santos, em virtude do indeferimento de sua inscrição no
Concurso Público para Professor do Magistério Superior, Adjunto, para lotação no Núcleo de Ciências da Vida
(NCV), na área de Artes, Subárea de Artes, regido pelo Edital 45, de 10/08/2018, publicado no DOU 155, de
13/08/2018. A candidata apresentou recurso alegando que os requisitos previstos no Anexo 1 do Edital não deixou
claro se os requisitos eram cumulativos ou alternativos (Doutor em artes, educação, saúde ou áreas afins; Mestre em
artes: teatro, cênicas, Dança ou Música; Especialização em Artes: teatro, cênicas, Dança ou Música; Graduado em
qualquer área), tampouco se deveriam apresentar todos aqueles documentos, levando assim os candidatos
indevidamente ao erro. É de suma importância destacar que o Pleno do Núcleo de Ciências da Vida, ao definir o
perfil docente para o código de vaga para a área de Artes, subárea Artes, entendeu que o candidato deveria
comprovar alguma formação de pós-graduação na área de Artes, de modo a atender demanda específica do
Curso de Medicina. Dessa forma, foi exigido título de Mestre ou Especialista na referida área (Artes), enquanto que o
Doutorado possibilitava áreas afins, mas não necessariamente em Artes. Tendo sido reavaliada a documentação
apresentada no ato da inscrição, em atenção ao disposto no edital do certame, que trata da definição do perfil do
candidato, constante do requerimento de comprovação de “título de Doutor em Artes, Educação, Saúde ou Áreas
afins; de Mestre em Artes: Teatro, Cênicas, Dança, Música; de Especialista em Artes: Teatro, Cênicas, Dança,
Música”, como a candidata não apresentou documentos comprobatórios de Mestrado ou Especialização nas áreas
especificadas, reitera-se a posição da Comissão de Concurso do NCV de indeferimento da inscrição. Caruaru, 8 de
novembro de 2018. Decisão: Homologado por unanimidade. Ad referendum 095/2018 – Resposta de recurso
apresentado (indeferimento de inscrição). Trata-se do julgamento, ad referendum do colegiado do Centro
Acadêmico do Agreste, do recurso apresentado pela candidata Camila Geracelly Xavier Rodrigues dos Santos, em
virtude do indeferimento de sua inscrição no Concurso Público para Professor do Magistério Superior, Adjunto, para
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lotação no Núcleo de Ciências da Vida (NCV), na área de Artes, Subárea de Artes Visuais, regido pelo Edital 45, de
10/08/2018, publicado no DOU 155, de 13/08/2018. A candidata apresentou recurso alegando que seja considerada
sua inscrição, pois mesmo sem possuir exatamente os requisitos, realizou sua inscrição por possuir qualificação mais
que suficiente para ministrar a disciplina. É de suma importância destacar que a Comissão de Concursos do Núcleo
de Ciências da Vida, ao decidir pelo indeferimento da inscrição da candidata, considerou as regras definidas no
Edital 45/2018, itens 2.8-b e 2.8.4 e na Resolução 02/2018 – CCEPE/UFPE, Art. 2º, parágrafo 2º, que informa que
“Para inscrição no concurso é exigível do candidato o título do doutor nas áreas de estudos em concurso ou em
áreas afins definidas no edital”. Portanto, não é passível avaliar histórico acadêmico e curricular da candidata na
etapa de inscrição. De acordo com o edital, a candidata não cumpre os requisitos exigidos, pois não apresentou
diploma de doutorado, nem protocolo de requerimento de diploma de doutorado; também não apresentou declaração
ou ata de defesa de Tese ou de Colação de Grau em titulação exigível para concorrer ao concurso; bem como não
apresentou declaração firmada pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação do agendamento da Defesa de tese
de Doutorado para até cento e vinte dias contados da data de encerramento das inscrições. Por essas razões, reitera-se
a posição da Comissão de Concurso do NCV de indeferimento da inscrição. Caruaru, 12 de novembro de 2018.
Decisão: Homologado por unanimidade. Ad referendum 096/2018 – Processo 23076.038653/2018-11 –
Afastamento do País – O Presidente do Conselho do Centro Acadêmico do Agreste, tendo em vista a necessidade de
aprovação imediata, aprova ad referendum do Colegiado, o pedido de afastamento do País do docente Atenágoras
Oliveira Duarte, do Núcleo de Gestão (NG), no período de 19 a 23/11/2018, para apresentar trabalho na 8ª
Conferência Latinoamericana e Caribenha de Ciências Sociais e no 1º Fórum Mundial de Pensamento Crítico
(CLACSO 2018), em Buenos Aires, Argentina. Caruaru, 16 de novembro de 2018. Decisão: Homologado por
unanimidade. Ad referendum 097/2018 – Processo 23076.045059/2018-86 – Afastamento do País – O Presidente
do Conselho do Centro Acadêmico do Agreste, tendo em vista a necessidade de aprovação imediata, aprova ad
referendum do Colegiado, o pedido de afastamento do País do servidor Helio Mororó Vieira de Mello, médico do
trabalho, no período de 29/11/2018 a 10/12/2018, para ministrar curso de extensão nos Cursos de ‘Pós-Graduação
em Ozonoterapia: Intervenção Clínica’, ‘Intervenções Avançadas em Ozonoterapia’ e ‘Bases da Terapia
Ortomolecular’, promovido pela Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, em Lisboa, Portugal. Caruaru, 16 de
novembro de 2018. Decisão: Homologado por unanimidade. Ad referendum 098/2018 – Resultado de concurso
público. O Presidente do Conselho do Centro Acadêmico do Agreste, tendo em vista a necessidade imediata, aprova
ad referendum do Colegiado, conforme deliberação do Núcleo de Formação Docente, o resultado do concurso
público para professor efetivo, aberto através do Edital 45/2018, na Área/Subárea de Ensino de Ciências e
Matemática/Ensino de Física, Código de vaga 927996, Processo 23076.023492/2018-61. Candidata aprovada:
Tassiana Fernanda Genzini de Carvalho. Candidata reprovada: Énery Gislayne de Sousa Melo. Candidato
eliminado por não ter comparecido a nenhuma etapa do concurso: Lucas da Silva Maia. Caruaru, 20 de novembro
de 2018. Decisão: Homologado por unanimidade. Ad referendum 100/2018 – Curso de Especialização EAD –
Ensino de Ciências e Matemática. O Presidente do Conselho do Centro Acadêmico do Agreste, tendo em vista a
necessidade imediata, aprova ad referendum do Colegiado, conforme deliberação do Núcleo de Formação Docente
(NFD), o pedido de oferta do Curso de Pós-graduação (lato sensu) – Especialização em Ensino de Ciências e
Matemática, na modalidade de educação a distância (EAD), sob a Coordenação do Prof. Edelweis José Tavares
Barbosa. Caruaru, 26 de novembro de 2018. Decisão: Homologado por unanimidade. Ad referendum 101/2018 –
Reabertura de concurso público para professor Assistente, Edital 45, de 10/08/2018, publicado no DOU 155,
de 13/08/2018. O Presidente do Conselho do Campus do Agreste (CA), tendo em vista a necessidade imediata,
aprova ad referendum do Colegiado, conforme deliberação do Núcleo de Ciências da Vida, a reabertura de concurso
docente para a classe de Assistente, com regime de 20 horas de trabalho, uma vez que não houve candidato inscrito
ou apenas uma inscrição recebida e não deferida, conforme áreas e subáreas a seguir apresentadas. Área Medicina,
subárea Pediatria (processo 23076.023488/2018-01), Medicina, subárea Psiquiatria (processo
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23076.023479/2018-10), Área Medicina, subárea Pneumologia (processo 23076.023485/2018-69), Área
Medicina, subárea Hematologia (processo 23076.023486/2018-11) e Área Medicina, subárea Cirurgia
Geral/Cirurgia do Aparelho Digestivo (processo 23076.023489/2018-47). Caruaru, 03 de dezembro de 2018.
Decisão: Homologado por unanimidade. 2.02. Ações para integração dos eventos que acontecem no CA: Expo,
Feira de Ciências do Agreste Pernambucano e Semana Nacional de Ciências e Tecnologia – A ViceCoordenadora do Curso de Química-Licenciatura, Profa. Flávia Vasconcelos, que coordenou no Campus a Feira de
Ciências do Agreste Pernambucano e a Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, apresentou a proposta de integrar
a gestão destes eventos, agregando a Expo CA, de modo a compartilhar esforços e recursos de forma eficiente e
proveitosa para os públicos envolvidos. Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.03. Posicionamento do Conselho
acerca das Resoluções que tratam de Afastamento sem Vencimento e Afastamento para Pós-doutorado –
Retirado de pauta para que seja feito o compartilhamento das contribuições recebidas, devendo retornar a discussão
na próxima reunião deste Conselho. 2.04. Resposta aos questionamento sobre a resolução de atividade docente
em revisão por Comissão na UFPE– Trata-se de resposta ao Ofício Circular 163/2018 – PROACAD, de
07/11/2018, que elenca questionamentos, tais como: os princípios que devem nortear uma resolução de atividade
docente; se há situações não previstas na resolução em vigor (Res. 01/1988); se para a alocação de carga horária
semestral de ensino, deve-se adotar barema de critérios objetivos ou subjetivos; e, por fim, se, ao adotar um barema
de critérios objetivos, deverá esse ser fixo ou comparativo em relação aos pares. As Coordenações Setoriais de
Pesquisa e de Extensão e a Câmara de Ensino trouxeram as respostas compiladas pelas respectivas Comissões
Setoriais e Câmara de Ensino, destacando, em linhas gerais, que os princípios que devem nortear de maneira
isonômica a atividade docente são ensino, pesquisa, extensão, gestão e inovação; que o papel da Comissão Setorial
de Pesquisa e Pós-Graduação deve ser revisto na nova resolução, no que se refere ao seu papel de avaliador dos
projetos de pesquisa; que deverá ser adotado barema com critérios objetivos e comparativo em relação aos pares para
fins de alocação de carga horária docente, adequando-se aos distintos cursos e com possibilidade de atualização ao
longo do tempo; que a produção docente seja vinculada à unidade de origem do professor para fins de carga horária,
previstas as situações de exceção; que o ensino na Pós-Graduação seja considerado no cômputo do esforço docente,
mas sem afetar o esforço na graduação; e que haja a definição do conceito “esforço docente” . Como a Coordenação
do Núcleo de Gestão sugeriu que o barema seja pautado por critérios objetivos, porém não comparativo entre os
pares, a Direção do CA, considerando esse o único ponto divergente dos itens elencados pelas Coordenações
Setoriais e a Câmara de Ensino, propôs a votação das seguintes propostas: (i) Adoção de barema com critérios
objetivos para alocação de carga horária docente, que foi aprovado por maioria e registro de três abstenções. (ii)
Adoção de barema com critério de comparação entre os pares, que foi rejeitada por maioria, registrados oito votos
contrários, sete votos favoráveis e uma abstenção. Decisão: Aprovada a redação de resposta à PROACAD, conforme
propostas apresentadas pelas Coordenações Setoriais e Câmara de Ensino, com a observação de que o barema deverá
conter critérios objetivos e fixos. 2.05. Indicação de representante titular e suplente para a Comissão que
acompanhará a aplicação do modelo de alocação de vaga docente – A Direção do CA informou que o Gabinete
do Reitor solicitou a indicação de representantes para compor a comissão responsável por aplicar a metologia de
alocação de vaga docente, estabelecida pela Resolução 08/2018-CCEPE e destacou que o Conselho do CA
posicionou-se contrário a sua inclusão nos parâmetros adotados, através do envio de carta de pronunciamento à
Reitoria, em 25/09/2018, pelo que solicitou aos conselheiros se manifestarem sobre a indicação ou não dos
representantes. Decisão: Aprovado por unanimidade que o Campus do Agreste deverá proceder com as indicações
solicitadas. 2.06. Processo 23076.045076/2018-13 – Trata-se do pedido de promoção do servidor docente Gustavo
Bono, do Núcleo de Tecnologia (NT), de Professor Adjunto – Nível 4 para Professor Associado – Nível 1, tendo
obtido parecer favorável da Comissão de Avaliação Docente do CA/UFPE. Decisão: Aprovado por unanimidade.
2.07. Processo 23076.045077/2018-68 – Trata-se do pedido de promoção do servidor docente Eduardo Novais de
Azevedo, do Núcleo de Tecnologia (NT), de Professor Adjunto – Nível 4 para Professor Associado – Nível 1,
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tendo obtido parecer favorável da Comissão de Avaliação Docente do CA/UFPE. Decisão: Aprovado por
unanimidade. 2.08. Processo 23076.023537/2018-05 – Trata-se do pedido de promoção da servidora docente
Cynthia Xavier de Carvalho, do Núcleo de Gestão (NG), de Professor Adjunto – Nível 4 para Professor Associado
– Nível 1, tendo obtido parecer favorável da Comissão de Avaliação Docente do CA/UFPE. Decisão: Aprovado por
unanimidade. 2.08. Processo 23076.023537/2018-05 – Trata-se do pedido de promoção da servidora docente
Cynthia Xavier de Carvalho, do Núcleo de Gestão (NG), de Professor Adjunto – Nível 4 para Professor Associado
– Nível 1, tendo obtido parecer favorável da Comissão de Avaliação Docente do CA/UFPE. Decisão: Aprovado por
unanimidade. 2.09. Processo 23076.042833/2018-05 – Trata-se do pedido de promoção do servidor docente Edgar
Thomas Martins, do Núcleo de Design de Comunicação (NDC), de Professor Adjunto – Nível 4 para Professor
Associado – Nível 1, tendo obtido parecer favorável da Comissão de Avaliação Docente do CA/UFPE. Decisão:
Aprovado por unanimidade. 2.10. Funcionamento do Laboratório de Metodologia do Ensino de Ciências,
Laboratório do Ensino de Língua Portuguesa, Laboratório do Ensino de Matemática, Laboratório do Ensino
de Artes e Música, Laboratório do Ensino de História e Geografia, Laboratório da Brinquedoteca e
Laboratório de Libras (Regimentos em construção) - Retirado de pauta para que retorne após finalizados e
aprovados os regimentos pelo Núcleo de Formação Docente. 2.11. Indicação de Representação para o CCEPE –
Trata-se da substituição do Prof. Rodrigo Cariri Chalegre de Almeida como representante do Campus do Agreste no
Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE). O Núcleo de Ciências da Vida indicou a Profa.
Carolina Albuquerque da Paz, siape 2069380, para finalizar o mandato. Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.12.
Indicação de título de Doutor Honoris Causa – O Presidente do Conselho do Campus do Agreste, com base na
deliberação do Núcleo de Ciências da Vida (NCV), apresentou o pedido de indicação de título de Doutor Honoris
Causa ao compositor, músico e poeta caruaruense Onildo Almeida, pela sua extensa produção artística e contribuição
para a divulgação da música pernambucana e cultura nordestina. Nascido em 13/08/1928, o homenageado, aos 90
anos, continua ativamente inspirando artistas e novas gerações, palestrando em escolas sobre música e suas
experiências. Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.13. Processo 23076.002579/2018-02 (eletrônico) – O
Presidente do Conselho do Campus do Agreste, com base na deliberação do Núcleo de Ciências da Vida (NCV),
apresentou o pedido de licença para tratar de interesse particular da Profa. Olga Leocádia Praça de Souza
Mendonça, pelo período de um ano, com efeito retroativo a 01/03/2018. A docente Ana Carolina de Souza Pieretti
foi designada, em 25/04/2018, para assumir as atividades de ensino da requerente. Decisão: Aprovado por
unanimidade. 2.14. Processo 23076.050621/2017-11 – Mudança de Regime de Trabalho – O Presidente do
Conselho do Campus do Agreste, com base na deliberação do Núcleo de Ciências da Vida (NCV), apresentou o
pedido de alteração de regime de trabalho da Profa. Rafaela Alves Pacheco, de 40 horas para 20 horas semanais.
Decisão: Aprovado por maioria, com o registro de duas abstenções. 2.15. Resultado de concurso docente – O
Presidente do Conselho do Campus do Agreste, com base na deliberação do Núcleo de Tecnologia (NT), apresentou
o resultado do concurso público para o magistério superior, Edital 45, de 10/08/2018, publicado no DOU 155, de
13/08/2018, por áreas e subáreas. Área Tecnologia, subárea Construção Civil: 1º lugar – Cézar Augusto Casagrande;
e 2º lugar – Juliana Claudino Véras. Área Tecnologia, subárea Conteúdos Avançados de Gestão da Produção e
Produção Mais Limpa: 1º lugar – Isaac Pergher (candidato único). Área Tecnologia, subárea Conteúdos
Avançados de Pesquisa Operacional e Otimização de Processos Químicos: 1º lugar – Ciro José Jardim de
Figueiredo (candidato único). Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.16. Resultado de concurso docente – O
Presidente do Conselho do Campus do Agreste, com base na deliberação do Núcleo de Design e Comunicação
(NDC), apresentou o resultado do concurso público para o magistério superior, Edital 45, de 10/08/2018, publicado
no DOU 155, de 13/08/2018, por áreas e subáreas. Área Design, subárea Representação Visual e História do
Design. Candidatos aprovados: 1º lugar – Ricardo Oliveira da Cunha Lima, 2º lugar – Lucas José Garcia.
Candidatos eliminados: Camila Brito de Vasconcelos, por média insuficiente na prova escrita; e Tatalina Cristina
Silva de Oliveira, por não comparecimento ao certame. Área Design, subárea Design de Produto. Candidata
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aprovada: Rosimeri Franck Pichler. Candidatos eliminados: Maria Verônica Silva Pinto, por média insuficiente na
prova escrita e na prova didática; e Guilherme Philippe Garcia Ferreira, por média insuficiente na prova escrita. Área
Design, subárea Sistemas de Representação. Candidatas aprovadas: 1º lugar – Camila Brito de Vasconcelos, 2º
lugar – Bartira Brandão da Cunha. Candidatos eliminados: Ingrid Moura Wanderley, por média insuficiente na
prova escrita e na prova didática; Clécio José de Lacerda Lima, por média insuficiente na prova escrita; Adailton
Laporte de Alencar, Alda de Azevedo Ferreira e Joseanne de Lima Sales Camêlo, por não comparecimento ao
certame. Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.17. Processo 23076.045325/2018-71 – Licença Capacitação – O
Presidente do Conselho do Centro Acadêmico do Agreste, com base na deliberação do Núcleo de Formação Docente
(NFD), apresentou o pedido de licença da Profa. Tânia Maria Goretti Donato Bazante, no período de 04/03/2019 a
01/06//2019, para o desenvolvimento de atividades de estudo e pesquisa em Educação Especial e Inclusiva em
Contextos Educacionais, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, em Natal, Rio Grande do Norte. Durante o seu afastamento, os docentes João Eduardo Fernandes Ramos,
Katharine Nínive Pinto Silva e Ana Maria de Barros assumirão as atividades de ensino da requerente. Decisão:
Aprovado por unanimidade. 2.18. Processo 23076.045273/2018-32 – Afastamento – O Presidente do Conselho do
Centro Acadêmico do Agreste, com base na deliberação do Núcleo Interdisciplinar de Ciências Exatas e da Natureza
(NICEN), apresentou o pedido de afastamento da Profa. Elizabeth Lacerda Gomes, no período de 01/03/2019 a
29/02/2019, para cursar doutorado no Programa de Pós-Graduação em Matemática, em João Pessoa, Paraíba.
Durante o seu afastamento, o professor substituto Jean Martins de Arruda Santos assumirá as atividades de ensino da
requerente. Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.19. Processo 23076.045273/2018-32. Definição de espaço para
instalação do LAMAD – Retirado de pauta. Processo enviado à PROPESQ pela Coordenação do NICEN. Por
orientação da Direção do Campus, o processo deverá retornar para apreciação na próxima reunião do Conselho.
Extra pauta: 2.20. Processo 23076.042840/2018-07 – Trata-se do pedido de promoção da servidora docente Anna
Luiza Araújo Ramos Martins de Oliveira, do Núcleo de Formação Docente (NFD), de Professora Adjunta – Nível 4
para Professora Associada – Nível 1, tendo obtido parecer favorável da Comissão de Avaliação Docente do
CA/UFPE. Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.21. Processo 23076.042841/2018-43 – Trata-se do pedido de
progressão da servidora docente Eliana Celia Ismael Costa, do Núcleo de Formação Docente (NFD), de Professora
Associada – Nível 2 para Professora Associada – Nível 3, tendo obtido parecer favorável da Comissão de Avaliação
Docente do CA/UFPE. Decisão: Aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito
horas (18h), pelo que lavrei esta ata que segue assinada por mim e pelo Presidente do Conselho.

Edcleide Maria da Silva
Secretária Executiva do CA/UFPE
Prof. Manoel Guedes Alcoforado Neto
Diretor do CA/UFPE
Presidente do Conselho do CA

