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ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO
ACADÊMICO DO AGRESTE DE 2016, REALIZADA EM 06-09-2016
No sexto (06) dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis (2016), na sala de reuniões do bloco administrativo do
Centro Acadêmico do Agreste, às quinze horas e quinze minutos (15h15), realizou-se a oitava reunião ordinária do
Conselho do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), presidida pelo
Prof. Dr. Manoel Guedes Alcoforado Neto, Diretor do CAA, e secretariada por mim, Veríssimo Ferreira da Silva.
1.1. Frequência: Agilson Nascimento de Souza, representante dos Técnicos-Administrativo; Ana Paula Freitas da
Silva, Vice-Diretora do CAA; Antônio César Cardim Britto, Coordenador do Núcleo de Gestão; Artur Paiva
Coutinho, Coordenador do Núcleo de Tecnologia; Charles Ricardo Leite Silva, Coordenador do Núcleo de Design e
Comunicação; Daniela Nery Bracchi, Coordenadora do Curso de Design; Ernesto Arcenio Valdés Rodríguez,
Coordenador do Núcleo de Formação Docente; Francisco Luiz de Sá Araújo, Coordenador de Infraestrutura,
Compras e Finanças; Gilson Lima da Silva, Coordenador Setorial de Pesquisa; Jane Maria Gonçalves Laranjeira,
Coordenadora do Curso de Química; João Francisco Liberato de Freitas, Vice-Coordenador do Programa de
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física; José Cícero Castro, Vice-Coordenador do Curso de
Administração; Kátia Calligaris Rodrigues, Coordenadora do Programa de Mestrado em Educação em Ciências e
Matemática; Lucilena Ferraz Castanheira Corrêa, Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas; Lúcio Câmara e
Silva, Coordenador do Curso de Engenharia de Produção; Maria Isabela Marques Bello, Coordenadora do Curso de
Engenharia Civil; Paulo Henrique Ribeiro Peixoto, Coordenador do Curso de Física; Roberta Rocha, Coordenadora
interina do Programa de Mestrado em Economia; Rodrigo Sampaio Lopes, Vice-Coordenador do Programa de
Mestrado em Engenharia de Produção; Maria Odete Holanda Mariano, Coordenadora do Programa de Mestrado em
Engenharia Civil e Ambiental; Sérgio de Lemos Campello, Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Ciências
Exatas e da Natureza. 1.2. Aprovação de Atas: Foram aprovadas, por unanimidade, as Atas 06/2016 e 07/2016. 1. 3.
Informes: a) A Prof.ª Ana Paula Freitas da Silva relatou sobre a realização da Feira de Cursos, a ser realizada nas
dependências do Shopping Difusora, no bairro Maurício de Nassau, na primeira semana de novembro do corrente
ano; b) O Prof. Manoel Guedes Alcoforado Neto registrou agradecimentos a todos os envolvidos na realização III
Expo UFPE Campus do Agreste, realizada nos dias trinta (30) e trinta e um (31) de agosto do corrente ano, nas
dependências do CAA. 1.4. Apresentação, pela equipe do Porto Digital – Armazém da Criatividade, do Edital Mind
the Bizz, que constitui programa que serve como incubador de projetos que podem se tornar negócios inovadores no
futuro próximo, aberto a estudantes universitários. 2.01. Ad referendum 094/2016 – Inscrições para concurso
público. Trata-se da homologação, ad referendum do colegiado do Centro, das inscrições dos candidatos ao
concurso público para docente do magistério superior, referente ao Edital nº 56, de 16/06/2016, publicado no Diário
Oficial da União nº 115, de 17/06/2016, para a Área de Tecnologia, subárea Matemática. Inscrições deferidas.
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02. Fernando Raul Licapa Contreras; 03. Mariana Fernandes dos Santos Vilella; 04. Juan Felipe González Alba.
Inscrições indeferidas. 01. Gérson Firmino de Oliveira. Motivo: não consta na documentação entregue pelo
candidato no ato da inscrição que o mesmo possui doutorado ou que está cursando algum curso de doutorado com
previsão de defesa de tese até o dia 15/01/2017, o candidato não atendeu ao perfil definido pelo anexo 1 do edital
(conforme o item 2.8.2, do edital e item 2.14.3, letra e, do edital). 05. Antônio Cláudio Marques Afonso. Motivo:
não consta na documentação entregue pelo candidato no ato da inscrição o curriculum vitae comprovado, elaborado,
organizado e NUMERADO de acordo com a tabela de títulos (conforme o item 2.8, letra f, do edital e item 2.14.3,
letra h, do edital). 06. Allan George de Carvalho Freitas. Motivo: não consta na documentação entregue pelo
candidato no ato da inscrição cópia do diploma de graduação conforme titulação mínima exigida/perfil do candidato
constante no anexo 1 do edital (conforme o item 2.8, letra b, do edital e item 2.14.4, letra e, do edital). Caruaru, 08 de
agosto de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 095/2016 – Banca examinadora e
cronograma de concurso público. Trata-se da homologação, ad referendum do colegiado do Centro, das bancas
examinadoras e dos cronogramas de realização das provas do concurso público para docente do magistério superior
(professor adjunto A), referente ao Edital Nº Edital n o 56 de 16/06/2016, publicado no D.O.U. no 115 de 17/06/2016.
Área Comunicação, subárea Criação e Direção de Arte, classe Adjunto A, processo 23076.018888/2016-24.
Banca Examinadora: Titulares: Marcela Fernanda de Carvalho Galvão Figueiredo Bezerra (UFPE/CAA), Mario de
Faria Carvalho (UFPE/CAA), Eduardo Romero Lopes Barbosa (UFPE/CAA). Suplentes: Rodrigo Cunha do Espírito
Santo da Cunha (UFPE/DCOM), Rodrigo Stéfani Correa (UFPE/DCOM), Eduardo Cesar Maia Ferreira Filho
(UFPE/CAA). Secretário: Bruno Barros. Cronograma: 12/09/2016 [segunda-feira] – 8h - Abertura do concurso com
sorteio do ponto da prova escrita, 8h/12h - Realização da prova escrita, 14h - Sorteio de ponto para a prova didática;
13/09/2016 [terça-feira] -14h - Realização da prova didática; 14/09/2016 [quarta-feira] – 8h - Julgamento da prova
de títulos, 12h - Divulgação do resultado final do concurso; 16/09/2016 e 19/09/2016 [sexta-feira e segunda-feira] –
8h às 12h e de 13h às 17h - Prazo para interposição de recursos; 20/09/2016 [terça-feira] - Resultado do julgamento
dos recursos. DECISÃO: Homologado por unanimidade. Área Comunicação, subárea Gestão de Mídias Sociais,
classe Adjunto A, processo: 23076.013727/2016-44. Banca Examinadora: Titulares: Ricardo Augusto de Sabóia
Feitosa (UFPE/CAA), Rodrigo Miranda Barbosa (UFPE/CAA), Juliano Mendonça Domingues da Silva (Unicap).
Suplentes: Sheila Borges de Oliveira (UFPE/CAA), Charles Ricardo Leite da Silva (UFPE/CAA), Luiz Carlos Pinto
da Costa Júnior (Unicap). Secretário: Fernando Henrique. Cronograma: 12/09/2016 [segunda-feira] – 8h - Abertura
do concurso com sorteio do ponto da prova escrita, 8h/12h - Realização da prova escrita, 14h - Sorteio de ponto para
a prova didática; 13/09/2016 [terça-feira] -14h - Realização da prova didática; 14/09/2016 [quarta-feira] – 8h -
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Julgamento da prova de títulos, 12h - Divulgação do resultado final do concurso; 16/09/2016 e 19/09/2016 [sextafeira e segunda-feira] – 8h às 12h e de 13h às 17h - Prazo para interposição de recursos; 20/09/2016 [terça-feira] Resultado do julgamento dos recursos. Área Comunicação, subárea Economia Criativa, classe Adjunto A,
processo 23016.013726/2016-08. Banca Examinadora: Titulares: Gustavo Alves Alonso Ferreira (UFPE/CAA),
Ana Beatriz Nunes da Silva (UFPE/CAA), Diogo Henrique Helal (Fundaj/UFPB/FBV). Suplentes: Rodrigo Miranda
Barbosa (UFPE/CAA), Amilcar Almeida Bezerra (UFPE/CAA), Rafael Lucian (Fundaj). Secretário (a): Izabela
Domingues. Cronograma: 19/09/2016 [segunda-feira] – 8h - Abertura do concurso com sorteio do ponto da prova
escrita, 8h/12h - Realização da prova escrita, 14h - Sorteio de ponto para a prova didática – Grupo 1; 20/09/2016
[terça-feira] 8h - Sorteio de ponto para a prova didática – Grupo 2; 14h - Realização dac prova didática – Grupo 1;
21/09/2016 [quarta-feira] – 8h - - Realização da prova didática – Grupo 2; 14h - Julgamento da prova de títulos, 18h
- Divulgação do resultado final do concurso; 22/09/2016 e 23/09/2016 [quinta-feira e sexta-feira] – 8h às 12h e de
13h às 17h - Prazo para interposição de recursos; 26/09/2016 [segunda-feira] - Resultado do julgamento dos
recursos. Área Design, subárea Design Têxtil, classe Adjunto A, processo 23076.018885/2016-91. Banca
Examinadora: Titulares: Andréa Barbosa Camargo (UFPE/CAA), Daniela Nery Bracchi (UFPE/CAA), Marcelo
Machado Martins (UFPE/CAA). Suplentes: Fabiana Moraes da Silva (UFPE/CAA), Charles Ricardo Leite da Silva
(UFPE/CAA), Flávia Zimmerle da Nóbrega Costa (UFPE/CAA). Secretário (a): Verônica Freire. Cronograma:
26/09/2016 [segunda-feira] – 8h - Abertura do concurso com sorteio do ponto da prova escrita, 8h/12h - Realização
da prova escrita, 14h - Sorteio de ponto para a prova didática; 27/09/2016 [terça-feira] -14h - Realização da prova
didática; 28/09/2016 [quarta-feira] – 8h - Julgamento da prova de títulos, 12h - Divulgação do resultado final do
concurso; 29/09/2016 e 30/09/2016 [quinta-feira e sexta-feira] – 8h às 12h e de 13h às 17h - Prazo para interposição
de recursos; 03/10/2016 [segunda-feira] - Resultado do julgamento dos recursos. Caruaru, 12 de agosto de 2016.
Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 096/2016 – O Presidente do Conselho do Centro Acadêmico
do Agreste, tendo em vista a necessidade de aprovação imediata, aprova ad referendum do Colegiado, conforme
deliberação do Núcleo de Formação Docente, a homologação das inscrições do Concurso Público de Provas e
Títulos, para provimento de Cargo Docente Efetivo da Carreira do Magistério Superior, afeto ao Edital nº 56/2016,
de acordo com os trabalhos da Comissão Interna de Concursos de Docentes do referido Núcleo, referente à análise
das inscrições dos candidatos das seguintes Áreas/Subáreas: Ensino de Ciências e Matemática/Ensino de Física:
inscrição deferida: 1. João Eduardo Fernandes Ramos; Matemática/Ensino de Matemática: inscrições deferidas: 1.
Robson dos Santos Ferreira; 2. Adriel Gonçalves Oliveira. Inscrições indeferidas: 1. Josinalva Estacio Menezes (por
não atender ao perfil do candidato na titulação de doutorado, conforme Anexo 1 do Edital); 2. Elenilton Vieira

4

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO
ACADÊMICO DO AGRESTE DE 2016, REALIZADA EM 06-09-2016
Godoy (o diploma de graduação não está autenticado conforme o Item 2.8.1, e por não atender ao perfil do candidato
na titulação de doutorado, conforme Anexo 1 do Edital; 3. Cláudia de Oliveira Lozada (não apresentou o diploma de
graduação, conforme Item 2.8, Alínea “b”, do Edital e por não atender ao perfil do candidato na titulação de
doutorado, conforme Anexo 1 do Edital. Não houve inscrições nas Áreas/Subáreas de Química/Ensino de Química
e em Matemática. Caruaru, 12 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 097/2016 –
O Presidente do Conselho do Centro Acadêmico do Agreste, tendo em vista a necessidade de aprovação imediata,
aprova ad referendum do Colegiado, conforme deliberação do Núcleo de Design, a decisão de manutenção do
indeferimento da inscrição para o Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de Cargo Docente Efetivo
da Carreira do Magistério Superior, afeto ao Edital nº 56/2016, na Área de Design – Subárea de Design Têxtil, em
virtude de pedido de recurso interposto pela candidata Anna Sylvia Ramos de Rangel Moreira Cavalcanti, uma
vez que não foi apresentado Curriculum Vitae organizado e numerado de acordo com a tabela de títulos, conforme o
item 2.8, letra f, do referido Edital. Tendo-se reavaliado a documentação apresentada, concluiu-se que o currículo da
candidata não se encontra organizado com referência à tabela de títulos, não constando referência à divisão de grupo
da tabela ou sua organização. Ressalta-se que, de fato, o currículo não está numerado ou organizado segundo a tabla
de títulos. No que se refere ao item 2.8.g, citado no pedido de recurso, não constituiu motivo de indeferimento da
inscrição, portando, não tendo sido publicado no B.O. UFPE 82 (Especial). Caruaru, 18 de agosto de 2016. Decisão:
Aprovado por unanimidade. Ad referendum 098/2016 – O Presidente do Conselho do Centro Acadêmico do Agreste,
tendo em vista a necessidade de aprovação imediata, aprova ad referendum do Colegiado, conforme deliberação do
Núcleo de Design, a decisão de manutenção do indeferimento da inscrição para o Concurso Público de Provas e
Títulos, para provimento de Cargo Docente Efetivo da Carreira do Magistério Superior, afeto ao Edital nº 56/2016,
na Área de Design – Subárea de Design Têxtil, em virtude de pedido de recurso interposto pelo candidato Clécio
José de Lacerda Lima, uma vez que não foi apresentado Curriculum Vitae organizado e numerado de acordo com a
tabela de títulos, conforme o item 2.8, letra f, do referido Edital. Tendo-se reavaliado a documentação apresentada,
concluiu-se que o currículo do candidato não se encontra organizado e numerado de acordo coma a exigência do item
2.8.h do referido Edital, não havendo referência aos grupos da tabela de títulos, sua organização e numeração.
Caruaru, 18 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 099/2016 – Resposta de
recurso apresentado (indeferimento de inscrição). Trata-se do julgamento, ad referendum do colegiado do Centro,
do recurso apresentado pela candidata Sandra Mara Garcia Henriques, em virtude do indeferimento de sua
inscrição no Concurso Público para Professor do Magistério Superior, para o Núcleo de Design, para a área de
Comunicação, subárea Gestão de Mídias Sociais, Edital 56, de 16/07/2016, publicado no D.O.U. n. 115, de
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17/06/2016. Ao reavaliar a documentação apresentada no ato da inscrição, constatou-se a ausência da firma
reconhecida do Coordenador de Curso na Ata de Defesa da tese, e não há outro documento correspondente. Em
conformidade com o que descreve o item 2.5.1 do Edital 56/2016: “São de inteira e exclusiva responsabilidade do
candidato as informações e a documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas
ou complementadas, em hipótese alguma ou a qualquer título”. Observou-se que os documentos juntados no recurso
(diploma / ata de defesa - com firma reconhecida) não fazem parte da documentação apresentada pela candidata no
ato da inscrição. Diante dos fatos, mantêm-se o posicionamento pelo indeferimento da inscrição da candidata,
estando os documentos de inscrição disponíveis na secretaria do núcleo para conferência. Caruaru, 22 de agosto de
2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 100/2016 – Resposta de recurso apresentado
(indeferimento de inscrição). Trata-se do julgamento, ad referendum do colegiado do Centro, do recurso
apresentado pela candidata Clarissa Menezes de Azevedo Sóter, em virtude do indeferimento de sua inscrição no
Concurso Público para Professor do Magistério Superior, para o Núcleo de Design, para a área de Design, subárea
Design Têxtil, Edital 56, de 16/07/2016, publicado no D.O.U. n. 115, de 17/06/2016. Ao reavaliar a documentação
apresentada no ato da inscrição, constatamos a ausência da autenticação na ata de defesa de tese da candidata. Em
conformidade com o que descreve o item 2.8.1 do Edital 56/2016: “As cópias dos documentos apresentados no
item 2.8 alíneas b), c), d) e e) deverão ser autenticadas ou apresentadas conjuntamente com os originais, para a
autenticação do servidor desta instituição, encarregado do recebimento das inscrições.”, e o item 2.14.4.: “São
motivos para indeferimento de inscrição: a) Não apresentação de qualquer documento exigido no item 2.8 deste
Edital.”. Quanto ao item 2.8.2, citado na argumentação da candidata, na folha 4 do recurso, este item não foi
apresentado no B.O. (082 ESPECIAL) como motivo de indeferimento da inscrição da candidata. Diante dos fatos,
mantêm-se o posicionamento pelo indeferimento da inscrição da candidata, estando os documentos de inscrição
disponíveis na secretaria do núcleo para conferência. Caruaru, 22 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado por
unanimidade. Ad referendum 101/2016 – Resposta de recurso apresentado (indeferimento de inscrição). Trata-se
do julgamento, ad referendum do colegiado do Centro, do recurso apresentado pelo candidato Allan George de
Carvalho Freitas, em virtude do indeferimento de sua inscrição no Concurso Público para Professor do Magistério
Superior, para o Núcleo de Tecnologia, para a área de Tecnologia, subárea Matemática, Edital 56, de 16/07/2016,
publicado no D.O.U. n. 115, de 17/06/2016. Ao reavaliar a documentação apresentada no ato da inscrição, constatouse a ausência da cópia do diploma de graduação conforme titulação mínima exigida/perfil do candidato constante no
anexo 1. Em conformidade com o que descreve o item 2.8., letra b, do Edital 56/2016: “b) Cópia do Diploma de
Doutor e/ou Mestre e/ou residência médica e/ou especialização e/ou graduação (conforme titulação mínima
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exigida/ Perfil do Candidato constante no anexo 1), devidamente reconhecido ou revalidado por Universidade
Brasileira, se obtido no exterior. ATENÇÃO: os candidatos deverão entregar todos os documentos referentes à
TITULAÇÃO exigidos no anexo 1, sob risco de terem sua inscrição indeferida, pela não apresentação destes.”, e o
item 2.14.4.: “São motivos para indeferimento de inscrição: e) Não-atendimento ao perfil definido no Anexo 1 deste
Edital para a Área/Subárea para a qual o candidato realizará o concurso;” e o Anexo 1 - Titulação Mínima
Exigida/ Perfil do Candidato é: “Livre-Docente ou Doutor em Matemática, Engenharia, Matemática
Computacional, Matemática Aplicada, Física, Estatística ou Ciência da Computação. Graduado com Bacharelado
ou Licenciatura em Matemática, Engenharia, Matemática Computacional, Matemática Aplicada, Física, Estatística
ou Ciência da Computação.” Portanto, o edital, item 2.8., letra b, chama atenção para que se apresente a
documentação referente à titulação exigida para a área/subárea em questão constante no Anexo 1, neste caso
titulação de Livre-docente ou doutor, e também graduação seja bacharelado ou licenciatura em quaisquer uma das
áreas especificadas, o que não foi atendido pelo candidato. Diante dos fatos, mantêm-se o posicionamento pelo
indeferimento da inscrição do candidato, estando os documentos de inscrição disponíveis na secretaria do núcleo
para conferência. Caruaru, 23 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 102/2016 –
Resposta de recurso apresentado (indeferimento de inscrição). Trata-se do julgamento, ad referendum do
colegiado do Centro, do recurso apresentado pelo candidato Ricardo César Campos Maia Júnior, em virtude do
indeferimento de sua inscrição no Concurso Público para Professor do Magistério Superior, para o Núcleo de
Design, para a área de Comunicação, subárea Economia Criativa, Edital 56, de 16/07/2016, publicado no D.O.U.
n. 115, de 17/06/2016. Em virtude do recebimento do recurso, foi reavaliada a documentação apresentada no ato da
inscrição, e chegou-se a seguinte conclusão: o candidato de fato não organizou ou numerou o currículo de acordo
com a exigência do item 2.8.f. do edital. Não há referência aos grupos da tabela de títulos, sua organização ou
numeração. Em conformidade com o que descreve o item 2.5.1 do Edital 56/2016: “São de inteira e exclusiva
responsabilidade do candidato as informações e a documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não
poderão ser alteradas ou complementadas, em hipótese alguma ou a qualquer título”. Desconsidera-se, portanto, o
curriculum vitae organizado e numerado de acordo com a tabela de títulos juntado no recurso, pois não faz parte da
documentação apresentada pelo candidato no ato da inscrição. Diante dos fatos, mantêm-se o indeferimento da
inscrição do candidato, estando os documentos de inscrição disponíveis na secretaria do núcleo para conferência.
Caruaru, 23 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 103/2016 – Resposta de
recurso apresentado (indeferimento de inscrição). Trata-se do julgamento, ad referendum do colegiado do Centro,
do recurso apresentado pela candidata Iomana Rocha de Araújo Silva, em virtude do indeferimento de sua
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inscrição no Concurso Público para Professor do Magistério Superior, para o Núcleo de Design, para a área de
Comunicação, subárea Criação e Direção de Arte, Edital 56, de 16/07/2016, publicado no D.O.U. n. 115, de
17/06/2016. Em virtude do recebimento do recurso, foi reavaliada a documentação apresentada no ato da inscrição, e
chegou-se a seguinte conclusão: o candidato de fato não organizou ou numerou o currículo de acordo com a
exigência do item 2.8.f. do edital. Não há referência aos grupos da tabela de títulos, sua organização ou numeração.
Em conformidade com o que descreve o item 2.5.1 do Edital 56/2016: “São de inteira e exclusiva responsabilidade
do candidato as informações e a documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser
alteradas ou complementadas, em hipótese alguma ou a qualquer título”. Diante dos fatos, mantêm-se o
indeferimento da inscrição da candidata, estando os documentos de inscrição disponíveis na secretaria do núcleo para
conferência. Caruaru, 23 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 104/2016 –
Aprovação, ad referendum do colegiado do Centro, das inscrições, bancas e secretários do concurso público de
provas e títulos do magistério superior do Núcleo de Ciências da Vida (NCV), Edital no 56, de 16 de junho de
2016, foi publicado no Diário Oficial da União no 115, de 17 de junho de 2016. As inscrições ocorreram no período
de 27 de junho a 26 de julho de 2016, as quais foram deferidas ou indeferidas de acordo com a classe, o regime, a
área e subárea a seguir descritos. Classe ADJUNTO, regime DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, área SAÚDE, subárea
FAMACOLOGIA-FISIOLOGIA, processo no: 23076018920/2016-71. Total de inscritos: 38 (trinta e oito).
Inscrições deferidas: Antônio Rafael Coelho Jorge; Karina Moreira de Alencar Cunha; Eduardo da Silva
Gonçalves; Danielle Dutra Pereira; Fábio Marcel da Silva Santos; Edjair Vicente Cabral; Rejanne Lima Arruda;
Laila da Silva Asth Fernandes; Thiago Moreira de Queiroz; Tiago Ferreira da Silva Araújo; Priscila Pereira Passos;
Cássia Borges Lima de Castro; Matheus Morais de Oliveira Monteiro; Thiago Ubiratan Lins e Lins; Eryvelton de
Souza Franco; Amanda Maria Ferreira Barbosa; Jasmine Andreza Basilio dos Santos Alves; Lúcia Patrícia Bezerra
Gomes da Silva; Danilo Augusto Ferreira Fontes; Joelmir Lucena Veiga da Silva; Danielly Santos Campos Ferreira;
Mardonny Bruno de Oliveira Chagas; Vinícius Rafael Funck; Carolina Barbosa B. da Motta; Felipe Nunes
Bonifácio; Maria Juliana Dantas de Paula Marques; Noranege Epifânio Accioly; Germana Freire Rocha Caldas; Iane
Bezerra Vasconcelos Alves; Amanda Alves Marcelino da Silva; Daniel Tarcisio Martins Pereira; Rober Freitas
Bachinski; João Walter de Souza da Silveira; Camila de Albuquerque Montenegro; Joyce Mendes Gomes Tessari.
Inscrições indeferidas: André Martins Galvão – não cumprimento do item 2.14.4, alínea b do Edital; Tadeu José da
Silva Peixoto Sobrinho – A postagem não foi realizada no prazo estabelecido no item 2.4 do edital; Maria Emília dos
Santos - A postagem não foi realizada no prazo estabelecido no item 2.4 do edital. Classe AUXILIAR, regime 20
horas, área MEDICINA, subárea PEDIATRIA, processo no: 23076.018919/216-47. Total de inscritos: 04
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(quatro). Inscrições deferidas: Lucia Helena Guimarães Rodrigues; André Henrique Lott Duarte; Shirlene Mafra
Holanda Maia. Inscrições indeferidas: Manuela Pessoa Toscano de Brito Feitosa - A postagem não foi realizada no
prazo estabelecido no item 2.4 do edital. Área SAÚDE PÚBLICA, subárea MEDICINA DE FAMÍLIA E
COMUNIDADE, processo no: 23076.018918/2016-01. Total de inscritos: 04 (quatro); Inscrições deferidas: Ana
Carolina de Souza Pieretti; Tereza Cristina Martins de Paula; Erika Siqueira da Silva; Augusto Cezar Dal Chiavon.
Inscrições

indeferidas:

nenhuma.

Área

MEDICINA,

subárea

CARDIOLOGIA,

processo

n o:

23076.031202/2016-91. Total de inscritos: 03 (três). Inscrições deferidas: Deborah Costa Lima de Araújo;
Robson de Oliveira Cavalcanti; André Sansonio de Morais. Inscrições indeferidas: nenhuma. Área MEDICINA,
subárea CLÍNICA MÉDICA, processo no: 23076.031196/2016-71. Total de inscritos: 05 (cinco). Inscrições
deferidas: Jéssica Guido de Araújo; Bertrand Saulo Vieira Cariri; Filipe Wanick Sarinho. Inscrições indeferidas:
Paulo Henrique Fonseca dos Santos - não cumprimento do item 2.14.4, alínea b do Edital; Mateus da Costa Machado
Rios - A postagem não foi realizada no prazo estabelecido no item 2.4 do edital. BANCAS EXAMINADORAS E
SECRETÁRIOS. As bancas com respectivos secretários foram definidas de acordo com as áreas e subáreas a seguir
descritas. Área SAÚDE, subárea FAMACOLOGIA-FISIOLOGIA, processo no: 23076018920/2016-71.
BANCA: Presidente: Amanda Soares de Vasconcelos; Titular interno: Rhowena Jane Barbosa de Matos; Titular
externo: Fábio de Rocha Formiga (UPE); Primeiro suplente interno: Vitor Caiaffo Brito; Segundo suplente interno:
Luanna Moita; Suplente externo: Belisa Duarte Ribeiro de Oliveira (ASCES). Secretário: Manoel Arthur Correia.
Área MEDICINA, subárea PEDIATRIA, processo no: 23076.018919/216-47. BANCA: Presidente: Caroline
Cavalcanti Gonçalves; Titular Interno: Danielle Cintra Bezerra Brandão; Titular Externo: Eduardo Jorge da Fonseca
Lima (IMIP); Primeiro suplente interno: Carolina Albuquerque da Paz; Segundo suplente interno: Marcos Vinicius
Soares Pedrosa; Suplente externo: Maria de Lourdes Deniz Abreu (SES-PE). Secretário: Manoel Arthur Correia.
Área SAÚDE PÚBLICA, subárea MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE, processo no:
23076.018918/2016-01. BANCA: Presidente: Aristides Vitorino de Oliveira Neto; Titular interno: David Ramos de
Carvalho; Titular externo: Mariane Regina Araújo Sabino (UPE); Primeiro suplente interno: Viviane Xavier de Lima
e Silva; Segundo suplente interno: Rafaela Alves Pacheco; Suplente externo: Rodrigo Oliveira Alves (SMS-Recife).
Secretário: Kássia Danielle de Almeida Soares. Área MEDICINA, subárea CARDIOLOGIA, processo no:
23076.031202/2016-91. BANCA: Presidente: Sandro Gonçalves de Lima; Titular interno: Vítor Gomes Mota;
Titular externo: Andrea Bezerra de Melo da Silveira Lordsleem (UNINASSAU); Primeiro suplente interno: Brivaldo
Markman Filho; Segundo suplente interno: Simone Brandão; Suplente externo: Sílvia Martins (UPE). Secretário:
Hemmyle Brito de Azevedo. Área MEDICINA, subárea CLÍNICA MÉDICA, processo no: 23076.031196/2016-
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71. BANCA: Presidente: Íris Campos Lucas; Titular interno: Inês de Oliveira Afonso Maia; Titular externo:
Osmundo José Bezerra (SES-PE; Primeiro suplente interno: Bianca Moura Medeiros Morotó; Segundo suplente
interno: Fabíola Moura Morotó Rocha; Suplente externo: Heraldo Simões Barbosa (SES-PE). Secretário: Manoel
Arthur Correia. Caruaru, 24 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 105/2016 –
Resposta de recurso apresentado (indeferimento de inscrição). Trata-se do julgamento, ad referendum do
colegiado do Centro, do recurso apresentado pelo candidato Elenilton Vieira Godoy, em virtude do indeferimento
de sua inscrição no Concurso Público para Professor do Magistério Superior, para o Núcleo de Formação Docente,
para a área de Matemática, subárea Ensino de Matemática, Edital 56, de 16/07/2016, publicado no D.O.U. n. 115,
de 17/06/2016. Em virtude do recebimento do recurso, foi reavaliada a documentação apresentada no ato da
inscrição, e chegou-se a seguinte conclusão: o candidato de fato não apresentou a cópia do diploma de graduação
autenticado. Conforme o item 2.8., alínea b, do Edital 56/2016 é exigida: “b) Cópia do Diploma de Doutor e/ou
Mestre e/ou residência médica e/ou especialização e/ou graduação (conforme titulação mínima exigida/ Perfil do
Candidato constante no anexo 1)[...]”. No anexo 1, sobre a Titulação Mínima Exigida/ Perfil do Candidato temos
“Livre-Docente ou Doutor em Matemática ou em Ensino de Matemática ou Educação Matemática. Graduado em
Matemática ou áreas afins ou graduado em Ciências com habilitação em Matemática.”, deixando clara a
necessidade de comprovar a graduação para atender ao perfil definido. O item 2.8.1 do referido edital informa que
“As cópias dos documentos apresentados no item 2.8 alíneas b), c), d) e e) deverão ser autenticadas ou
apresentadas conjuntamente com os originais, para a autenticação do servidor desta instituição, encarregado do
recebimento das inscrições.”. De acordo com o item 2.14.4 do edital: “São motivos para indeferimento de
inscrição: a) Não-apresentação de qualquer documento exigido no item 2.8; e) Não-atendimento ao perfil definido
no Anexo 1 deste Edital para a Área/Subárea para a qual o candidato realizará o concurso;” e ainda o item 2.5.1
do mesmo edital informa que “São de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e a
documentação por ele fornecidas para a inscrição, as quais não poderão ser alteradas ou complementadas, em
hipótese alguma ou a qualquer título”. Diante do exposto, mantêm-se o indeferimento da inscrição do candidato, não
podendo ser recepcionado a cópia do diploma de graduação autenticado apensado ao recurso, estando os documentos
de inscrição disponíveis na secretaria do núcleo para conferência. Caruaru, 25 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado
por unanimidade. Ad referendum 106/2016 – Nomeação de candidato. Trata-se da homologação, ad referendum do
Colegiado do Centro, do pedido do Núcleo de Formação Docente de nomeação da candidata Sulanita Bandeira da
Cruz Santos, segunda colocada no Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de cargos da Carreira do
Magistério Superior, edital nº 10, de 06 de março de 2015, publicado no D.O.U. nº 45 de 09 de março de 2015, para
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a Área/Subárea: Língua Portuguesa/Português Instrumental. A convocação se dá em virtude da vacância da
professora Hérica Karina Cavalcanti de Lima, que tomou posse em outra instituição de ensino. O código de vaga a
ser utilizado será o de nº 703678, oriundo da área Arte-Educação e Recreação e, posteriormente, quando a vaga
oriunda da vacância da professora Hérica Karina, que é da área de Língua Portuguesa/Português Instrumental, estiver
liberado, o código de vaga ficará disponível para a área de Arte-Educação e Recreação, conforme deliberado nos
Colegiados do Curso de Pedagogia e do Núcleo de Formação Docente. Caruaru, 25 de agosto de 2016. Decisão:
Aprovado por unanimidade. Ad referendum 107/2016 – Homologação do cronograma de concurso público.
Trata-se da homologação, ad referendum do colegiado do Centro, dos cronograma do concurso público para docente
do magistério superior, referente ao Edital nº 56, publicado no Diário Oficial da União nº 115, de 17/06/2016, para a
Área de Matemática e Química, subárea Ensino de Química. Cronograma. 07/11/2016 [segunda-feira] das 08 às
13h – Sorteio de ponto e realização da prova escrita; 07/11/2016 [segunda-feira] às 14h – Sorteio do ponto da prova
didática; 08/11/2016 [terça-feira] às 14h – Realização da prova didática; 09/11/2016 [quarta-feira] às 9h – Realização
da Prova de Títulos; 09/11/2016 [quarta-feira] às 17h – Divulgação do resultado final; dias 10 e 11/11/2016 [quinta e
sexta-feira] até às 17h do dia 11/11/2016 – Prazo para recurso contra o resultado final; 14/11/2016 [segunda-feira] às
16h – Divulgação da Resposta dos Recursos, se houverem; 30/11/2016 [quarta-feira] – Homologação do resultado
final em reunião extraordinária do NFD. Caruaru, 29 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad
referendum 108/2016 – Homologação do cronograma de concurso público. Trata-se da homologação, ad
referendum do colegiado do Centro, do cronograma do concurso público para docente do magistério superior,
referente ao Edital nº 56, publicado no Diário Oficial da União nº 115, de 17/06/2016, para as Áreas/subáreas
Matemática/Ensino da Matemática e Ensino de Ciências e Matemática/Ensino de Física. Cronograma.
26/09/2016 [segunda-feira] das 08 às 13h – Sorteio de ponto e realização da prova escrita; 26/09/2016 [segundafeira] às 14h – Sorteio do ponto da prova didática; 27/09/2016 [terça-feira] às 14h – Realização da prova didática;
28/09/2016 [quarta-feira] às 9h – Realização da Prova de Títulos; 28/09/2016 [quarta-feira] às 17h – Divulgação do
resultado final; dias 29 e 30/09/2016 [quinta e sexta-feira] até às 17h do dia 30/09/2016 – Prazo para recurso contra o
resultado final; 03/10/2016 [segunda-feira] às 16h – Divulgação da Resposta dos Recursos, se houverem; 11/10/2016
[quarta-feira] – Homologação do resultado final em reunião ordinária do NFD. Caruaru, 29 de agosto de 2016.
Decisão: Aprovado por unanimidade. Ad referendum 109/2016 – Homologação de banca examinadora de
concurso público. Trata-se da homologação, ad referendum do colegiado do Centro, dos nomes dos professores para
compor a banca do concurso de, conforme Edital nº 56, de 16 de Junho de 2016, publicado no D.O.U. n º 115, de
17/06/2016 e publicado no Boletim Oficial da UFPE nº 59, de 21 de Junho de 2016, para a Área de
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Tecnologia, Subárea: Matemática. Banca. Membros titulares: Prof. Edvaldo Miguel Alves (UFPE/CAA), Prof.
Eduardo Novais de Azevedo (UFPE/CAA), Prof. Gustavo Bono (UFPE/CAA). Membros suplentes: Prof. Élder
Alpes de Vasconcelos (UFPE/CAA), Prof. Washington de Lima (UFPE/CAA), Prof. Saulo de Tarso Marques
Bezerra (UFPE/CAA). Caruaru, 29 de agosto de 2016. Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.02. Processo

23076.034280/2016-47 – Progressão Professor Associado – O Presidente do Conselho fez o relato do
processo de Progressão de Associada da Professora Luciana Cramer, do Núcleo de Gestão, com base na
Ata da Comissão Avaliadora e Examinadora do Centro Acadêmico do Agreste e, após apreciação dos
conselheiros, propôs que fosse deliberado sobre a Progressão de Professora Classe C – Adjunto IV para
a Classe D – Associado I. Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.03. Processo 23076.034376/2016-13 –
Homologação do Resultado da Consulta para Direção do NCV – Com base nos dados fornecidos pela
Comissão Eleitoral, o Presidente do Conselho apresentou o pedido de aprovação da homologação do
resultado da Consulta Prévia para escolha da Coordenação do Núcleo de Ciências da Vida (NCV) do
Centro Acadêmico do Agreste (CAA), para o período 2016-2018, tendo sido eleitos, de acordo com as
exigências legais, o Prof. Izaias Francisco de Souza (Coordenador) e a Prof. Saulo Ferreira Feitosa
(Vice-Coordenador). Decisão: Aprovado por unanimidade. 2.04. Processo 23076.034416/2016-19 –
Afastamento no País do Prof. Jonathan Augusto Vidal de Oliveira, do Núcleo de Ciências da Vida
(NCV), no período de 01/09 a 30/11/2016, para realização de Curso de Aperfeiçoamento em Cirurgia
Plástica Reconstrutora, no INCA – Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro – RJ. Decisão:
Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta
minutos (17h30), pelo que lavrei esta ata que segue assinada pelo Presidente do Conselho e por mim.

