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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI), DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA). Aos 09 (nove) dias do mês de julho de 2019 (dois 2 

mil e dezenove), às 14h25min, no Auditório da Faculdade de Medicina (FAMED), da 3 

Universidade Federal do Cariri (UFCA), no Campus de Barbalha, situado na Rua Divino 4 

Salvador, 284, Bairro do Rosário, Barbalha, Ceará, reuniu-se o Conselho Universitário, em 5 

reunião convocada pelo Prof. Ricardo Luiz Lange Ness, Reitor, e presidida pela professora 6 

Laura Hévila Inocencio Leite (Vice-Reitora e Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e 7 

Inovação). Fizeram-se presentes os seguintes membros do conselho: Laura Hévila Inocencio 8 

Leite (Vice-Reitora e Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação), Plácido Francisco de 9 

Assis Andrade (Pró-Reitor de Graduação), Rafael Perazzo Barbosa Mota (Pró-Reitor Adjunto de 10 

Pesquisa, Pós-graduação e Inovação), Angélica Almeida de Sousa (Pró-Reitora Adjunta de 11 

Extensão), José Robson Maia de Almeida (Pró-Reitor de Cultura), Túlio Bessa Almeida 12 

Gonçalves (Pró-Reitor Adjunto de Administração), Tiago de Alencar Viana (Pró-Reitor Adjunto 13 

de Planejamento e Orçamento), Leandro Targino Pinheiro (Pró-Reitor Adjunto de Gestão de 14 

Pessoas), Ledjane Lima Sobrinho (Pró-Reitora de Assuntos Estudantis), José Valmir Feitosa 15 

(Vice-diretor do Centro de Ciências Agrárias e da Biodiversidade), Mateus Ferreira (Diretor do 16 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas), Ary Ferreira da Silva (Diretor do Centro de Ciências e 17 

Tecnologia), Cláudio Gleidiston Lima da Silva (Diretor da Faculdade de Medicina), Rodrigo 18 

Capistrano Camurça (Diretor do Instituto de Estudos do Semiárido), Rodrigo Lacerda Carvalho 19 

(Diretor do Instituto de Formação de Educadores), Edicarlos Pereira de Sousa (Vice-diretor do 20 

Instituto de Formação de Educadores), Cleyton Vieira Fernandes (Diretor do Instituto 21 

Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes), Francisco de Assis Nogueira (Diretor de 22 

Articulação e Relações Institucionais), Danielle Bezerra Feitosa (suplente do Diretor de 23 

Comunicação), Herbert Novais Onofre (Diretor de Tecnologia da Informação), Lucélia Mara de 24 

Souza Serra (Diretora do Sistema de Bibliotecas), Jorge dos Santos Nogueira (Vice-diretor do 25 

Sistema de Bibliotecas), Cícero Marcelo Bezerra dos Santos (Diretor de Logística e Apoio 26 

Operacional), Felipe Thomaz da Câmara (Representante dos(as) Coordenadores(as) dos 27 

Cursos de Graduação), Diógenes D’Arce Cardoso de Luna (Representante Suplente dos(as) 28 

Coordenadores(as) dos Cursos de Graduação), Laédna Souto Neiva (Representante Suplente 29 

dos(as) Coordenadores(as) dos Cursos de Graduação), Emille Sampaio Cordeiro 30 

(Representante dos(as) Coordenadores(as) dos Cursos de Graduação), Anna Karla Silva 31 

Nascimento (Representante dos(as) Coordenadores(as) dos Cursos de Graduação), Clarice 32 

Dias de Albuquerque (Representante dos(as) Coordenadores(as) dos Cursos de Pós-33 

graduação), Francisco Roberto Azevedo (Representante dos(as) Docentes dos Projetos de 34 

Pesquisas), Maria Silvana Alcântara Costa (Representante dos(as) Docentes), Elias Pereira 35 

Lopes Júnior (Representante dos(as) Docentes), Allana Kellen Lima Santos Pereira 36 

(Representante Suplente dos(as) Docentes), Samuel Átila Rodrigues Nogueira (Representante 37 

Suplente dos(as) Discentes do Ensino de Graduação), Felipe Fabrício Genuino Sampaio 38 

(Representante dos(as) Discentes do Ensino de Graduação), João Roberto Pereira dos Santos 39 

(Representante dos(as) Discentes do Ensino de Graduação).Demais participantes: Lílian 40 

Medeiros Gondim, Antônia Fabiana Marques Almeida, Paulo Roberto Lacerda Tavares, Celme 41 

Torres F. da Costa, Lucimar da Silva Santiago, Victor Hugo de Holanda Tavares, Francisco 42 
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Alemberg S. Lima, Waleska James Sousa Felix e Márcio Gandhi Figueiredo Temóteo (Chefe do 43 

Núcleo Gestor, da Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores).  Havendo quórum, a 44 

Presidente do CONSUNI, em exercício, cumprimentou os presentes e declarou abertos os 45 

trabalhos. 1. Expediente. 1.1 – Inclusão de matéria na ordem do dia: Francisco de Assis 46 

Nogueira, Diretor de Articulação e Relações Institucionais, solicitou a inclusão  do Processo 47 

SIPAC nº 23507.001013/2019-57, relativo à contratação de fundação para realização de 48 

concurso público da UFCA, com a pauta de  Redução do número de pessoas vinculadas à UFCA 49 

no Projeto Concurso Público UFCA, de 2/3 (dois terços) para 1/3 (um terço), conforme decreto 50 

n° 7423/2010. Justificou a necessidade de inclusão do ponto de pauta, em face do 51 

cronograma, que assim o exige, em observância aos prazos, e disse que não foi possível inclui-52 

lo anteriormente, na data aprazada pela Secretaria dos Órgãos Deliberativos Superiores, em 53 

virtude de ter se ausentado da UFCA, nos dias que antecederam à reunião do CONSUNI, para 54 

atender a demandas profissionais externas. Posta em deliberação, a inclusão foi aprovada, por 55 

unanimidade. 1.2 – Exclusão de matéria na ordem do dia: Não houve 1.3 – Justificativa de 56 

ausência de conselheiros: Não houve. 1.4 – Boas-vindas aos novos representantes: Não 57 

houve. 2. Aprovação da Ata da Reunião Anterior – A Ata da Quarta Reunião Ordinária do 58 

Conselho Universitário, ocorrida em 16 (dezesseis) de maio de 2019 (dois mil e dezenove),  59 

que foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros do conselho, para apreciação 60 

prévia, em 03 (três) de julho de 2019 (dois mil e dezenove), foi posta em apreciação e, 61 

posteriormente, aprovada, por unanimidade, sem alterações. 3. ORDEM DO DIA.  3.1 – 62 

Processo nº 23507.002241/2019-75 - Homologação da Resolução nº 46/CONSUNI, de 24 de 63 

maio de 2019, que altera, ad referendum do Conselho Universitário, o Calendário 64 

Universitário, referente ao ano de 2019. A professora Clarice Dias de Albuquerque, 65 

Representante Suplente, dos(as) Coordenadores(as) dos Cursos de Pós-graduação, relatou a 66 

matéria indicada, na íntegra: “Trata o presente processo sobre a homologação da Resolução 67 

n° 46/CONSUNI, de 24 de maio de 2019 que altera, ad referendum do CONSUNI, o calendário 68 

universitário da UFCA referente ao ano de 2019, com prorrogação da data que corresponde ao 69 

término do período de demanda de turmas regulares para 2019.2 pelas coordenações de 70 

cursos de graduação, alterando de 22 de maio para 27 de maio do corrente ano. Considerando 71 

o Ofício n° 53/2019/IISCA/UFCA, de 23 de maio de 2019, que solicita permissão para 72 

solicitação de turmas no sistema SIGAA; Considerando o Ofício n° 58/2019/PROGRAD/UFCA, 73 

de 23 de maio de 2019, que solicita deliberação, ad referendum, pelo reitor da UFCA, em 74 

matéria de apreciação pelo CONSUNI, de alteração no calendário acadêmico no que tange ao 75 

assunto; considerando as demais documentações constantes nos autos do Processo n° 76 

23507.002241/2019-75, voto, favoravelmente, à homologação da Resolução n° 46/CONSUNI, 77 

de 24 de maio de 2019, que altera, ad referendum do Conselho Universitário, o Calendário 78 

Universitário da Universidade Federal do Cariri, referente ao ano de 2019, no que diz respeito 79 

à data de Término do período de demanda de turmas regulares para 2019.2, pelas 80 

coordenações de cursos de graduação”. Encerrada a exposição, a presidência declarou aberto 81 

o momento de discussão. Não havendo ponderações, a matéria foi posta em votação e 82 

aprovada, por unanimidade. Documento Gerado: Resolução nº 48/CONSUNI, de 09 de julho 83 

de 2019. 3.2 - Processo nº 23507.002501/2019-39 - Homologação da Resolução nº 84 
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47/CONSUNI, de 10 de junho de 2019, que altera, ad referendum do Conselho Universitário, 85 

o Calendário Universitário do ano de 2019, referente ao evento: Colação de Grau 2019.1 – 86 

sem solenidade. A professora Laédna Souto Neiva, Representante dos(as) Coordenadores(as) 87 

dos Cursos de Graduação, relatou a matéria indicada, na íntegra: “O presente processo trata 88 

sobre a homologação da Resolução n° 47/CONSUNI, de 10 de junho de 2019, que altera, Ad 89 

Referendum do CONSUNI, o calendário universitário da UFCA referente ao ano de 2019, em 90 

relação à data relacionada à colação de grau sem solenidade. Considerando o ofício n° 91 

72/2019/PROGRAD/UFCA de 10 de junho de 2019, que solicita a alteração de data referente à 92 

colação de grau sem solenidade no calendário universitário do referido ano; considerando 93 

ainda as demais informações constantes nos autos do Processo n° 0023507.002501/2019-39, 94 

voto, favoravelmente, à homologação da Resolução n° 47/CONSUNI, de 10 de junho de 2019, 95 

que aprovou, ad referendum do CONSUNI, a solicitação de alteração da data de colação de 96 

grau, sem solenidade, do semestre 2019.1, no Calendário Universitário, da Universidade 97 

Federal do Cariri, referente ao ano de 2019”. Encerrada a explanação, a Presidência declarou 98 

aberto o momento de discussão. Não havendo ponderações, a matéria foi posta em votação e 99 

aprovada, por unanimidade. Documento Gerado: Resolução nº 49/CONSUNI, de 09 de julho 100 

de 2019. 3.3 - Processo nº 23507.002416/2019-06 - Proposta de alteração do Calendário 101 

Universitário, do ano de 2019, referente aos eventos: I e II Seminário do Programa de 102 

Iniciação à Docência (PID). A professora Anna Karla Silva Nascimento, Representante dos(as) 103 

Coordenadores(as) dos Cursos de Graduação), relatou a matéria indicada, na íntegra: “O 104 

presente processo trata sobre a proposta de alteração do calendário universitário, com 105 

alteração do nome de um evento e a exclusão de evento que cujas datas coincidem com as do 106 

SISU. Considerando o Ofício n° 05/2019/CFOR/PROGRAD/UFCA, de 04 de junho de 2019, sobre 107 

a alteração de data e nome no calendário acadêmico do I e II Seminário do Programa de 108 

Iniciação à Docência (PID). Considerando a demanda da Pró-Reitoria de Graduação 109 

(PROGRAD), que solicita, por meio da Coordenadoria para o Fortalecimento da Qualidade de 110 

Ensino (CFOR), a exclusão no calendário acadêmico do I Seminário do Programa de Iniciação à 111 

Docência  (PID), que se realizaria nos dias 26 e 27 de junho de 2019, porém devido à realização 112 

do SISU, não há infraestrutura suficiente para realização do evento. Considerando a nova 113 

proposta de datas para a realização nos dias 03 e 04 de dezembro, período este que seria 114 

realizado o II Seminário do Programa de Iniciação à Docência (PID). Visando promover não só 115 

um programa acadêmico, mas todos os programas acadêmicos oferecidos pela PROGRAD, 116 

solicitamos também a alteração do nome do evento para I Seminário dos Programas 117 

Acadêmicos de Ensino. Diante do exposto, voto, favoravelmente, pela aprovação da proposta 118 

de alteração do Calendário Acadêmico, com alteração do nome de um evento”. Encerrada a 119 

exposição, a presidência declarou aberto o momento de discussão. Não havendo 120 

ponderações, a matéria foi posta em votação e aprovada, por unanimidade. Documento 121 

Gerado: Resolução nº 50/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.4 - Processo nº 122 

23507.002380/2019-08 - Proposta de alteração do Regimento Interno do Instituto 123 

Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes (IISCA). A professora Laura Hévila Inocencio 124 

Leite, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, relatou a matéria indicada, na íntegra: “Trata o 125 

presente processo de Proposta de alteração de Regimento interno do Instituto Interdisciplinar 126 
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de Sociedade, Cultura e Artes (IISCA). Considerando a documentação constante nos autos, a 127 

saber, Ata da Quadragésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho do Instituto 128 

Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes (IISCA), que discutiu e deliberou, por 129 

unanimidade, sobre aprovação da inclusão do plano individual docente no regimento da 130 

unidade. Foi aprovado por unanimidade a alteração do regimento interno do IISCA, prevendo 131 

ao diretor, requisitar e estipular, a cada semestre, a data de entrega do plano individual 132 

docente, além de acompanhá-lo, no transcorrer do semestre. Considerando um ofício dirigido 133 

ao gabinete, reafirmando a solicitação da mudança no trecho da resolução onde se lê: 134 

acompanhar o plano individual docente, leia-se: solicitar e determinar prazo para o 135 

recebimento do plano individual docente da unidade, bem como acompanhar sua realização. 136 

Diante do exposto, voto, favoravelmente, à alteração do Regimento Interno do IISCA, que 137 

inclui o plano individual docente no regimento da unidade”. Encerrada a exposição, a 138 

presidência declarou aberto o momento de discussão. Não havendo ponderações, a matéria 139 

foi posta em votação e aprovada, por unanimidade. Documento Gerado: Resolução nº 140 

51/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.5 - Processo nº 23507.004378/2018-94 - Proposta de 141 

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária. O professor Cícero 142 

Marcelo Bezerra dos Santos, Diretor de Logística e Apoio Operacional, relatou a matéria 143 

indicada, na íntegra: “Trata o presente processo sobre reformulação do Projeto Pedagógico do 144 

Curso De Medicina Veterinária. Considerando que o referido instrumento já havia sido 145 

aprovado pelo CONSUP, mas necessitava dos pareceres da PROGRAD, no caso o Núcleo de 146 

Apoio Pedagógico, do Parecer da PROPLAN, do Parecer da DINFRA, do parecer da CCPD e da 147 

Comissão Interna de Supervisão da Carreira de Técnico Administrativo em Educação, todos os 148 

referidos pareceres estão acostados no processo e as homologações do CCAB e da 149 

Coordenação de implantação do Curso de Medicina Veterinária. Diante das aprovações da 150 

DINFRA, PROPLAN, CCPD e PROGEP, voto, favoravelmente, à reformulação do referido PPC”. 151 

Encerrada a exposição, a presidência declarou aberto o momento de discussão. O professor 152 

Mateus Ferreira, Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, parabenizou os envolvidos 153 

na elaboração do projeto pedagógico em tela e ponderou sobre a carga horária dos novos 154 

cursos da UFCA, afirmando que, geralmente, esse número tem sido o máximo permitido em 155 

lei, não figurando nos PPC’s as devidas justificativas, o que pode vir a comprometer a criação 156 

de novos cursos, no futuro, em razão da lotação talvez excessiva de docentes em alguns 157 

cursos, possivelmente dotados de carga horária superior à suficiente. Não havendo mais 158 

ponderações, a matéria foi posta em votação e aprovada, por unanimidade. Documento 159 

Gerado: Resolução nº 52/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.6 - Processo nº 160 

23507.004436/2018-80 - Proposta de implantação do Curso de Pós-graduação lato sensu em 161 

Engenharia de Infraestrutura Urbana. O professor Rodrigo Lacerda Carvalho, Diretor do 162 

Instituto de Formação de Educadores, relatou a matéria indicada, na íntegra: “Trata o 163 

presente processo da apreciação da proposta de implantação do Curso de Pós-Graduação lato 164 

sensu em Engenharia de Infraestrutura Urbana, do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), da 165 

Universidade Federal do Cariri (UFCA). Considerando que o Curso de Especialização em 166 

Engenharia de Infraestrutura Urbana tem demanda baseada no crescimento de municípios de 167 

pequeno e médio porte, bem como, alinha-se às necessidades permanentes de soluções 168 
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urbanísticas das grandes cidades, suprindo, portanto, a carência de atualização e ampliação 169 

do conhecimento para profissionais que atuam no desenvolvimento de tais soluções; 170 

considerando que o Curso já tem a proposta de corpo docente, totalizando 16 professores, 171 

dentre os quais doze professores são da UFCA e quatro de outras instituições. Com previsão de 172 

duração 18 meses (três semestres),  carga horária total de 480 horas, divididas em momentos 173 

presenciais e à distância, conforme descrição a seguir: Momentos Presenciais: Prática - 104h e 174 

Teórica - 264h, Total - 368h; Momentos a Distância: Prática: 0h e Teórica: 16h, Total: 16h; 175 

Trabalho de Conclusão de Curso: 96h. Considerando a aprovação do referido Curso pelo 176 

Conselho do CCT e que a proposta segue as determinações dispostas pela Resolução nº 11, de 177 

05 de fevereiro de 2016, do Conselho Superior Pró tempore da Universidade Federal do Cariri. 178 

Além disso, teve o parecer favorável da Coordenadoria de Pós-Graduação.  Considerando 179 

ainda a correção realizada no cálculo dos recursos da Especialização em Engenharia de 180 

Infraestrutura Urbana do total de receitas de R$ 272.902,50 para R$ 274.072,50, voto, 181 

favoravelmente, à proposta de implantação do Curso de Pós-Graduação lato sensu em 182 

Engenharia de Infraestrutura Urbana, com a sugestão de alterar o valor da receita de R$ 183 

274.072,50 para R$ 274.072,68”. Encerrada a exposição, a presidência declarou aberto o 184 

momento de discussão. O professor Paulo Roberto Lacerda Tavares, do Curso de Engenharia 185 

Civil da UFCA, esclareceu que o curso em tela pretende reunir algumas áreas da engenharia 186 

civil, visando trabalhar com macroprojetos para cidades, atendendo a uma demanda 187 

relacionada às secretarias de obras e meio-ambiente dos municípios do Cariri, promovendo a 188 

qualificação de vários engenheiros atuantes nesses órgãos, muitos dos quais são egressos do 189 

Curso de Engenharia Civil da UFCA.  Francisco de Assis Nogueira, Chefe de Gabinete da 190 

Reitoria e Diretor de Articulação e Relações Institucionais, afirmou que o curso terá seu custo 191 

totalmente provido pelas mensalidades, sem ônus para a universidade, além de produzir 192 

receita para a instituição. O professor José Robson Maia de Almeida, Pró-Reitor de Cultura, 193 

questionou se a cobrança de mensalidade do curso não feriria o princípio da gratuidade, 194 

expresso no Estatuto em vigor da UFCA. Indagou também sobre o valor da mensalidade 195 

prevista e se haveria previsão de alguma concessão de dispensa de mensalidade para 196 

estudantes que não possam pagar. O professor Paulo Roberto, retomando a palavra, 197 

esclareceu que o curso prevê uma quantidade de 35 vagas, das quais 01 (uma) seria isenta de 198 

pagamento, 02 (duas) teriam desconto de 50% (cinquenta por cento), duas teriam desconto 199 

de 25% (vinte e cinco por cento) e 30 (trinta) pagariam o valor integral. Disse que as vagas 200 

contempladas com desconto serão reservadas aos estudantes egressos da UFCA, de acordo 201 

com regras estabelecidas em edital. O professor Cláudio Gleidiston Lima da Silva, Diretor da 202 

Faculdade de Medicina, em resposta ao professor José Robson Maia, esclareceu que a 203 

modalidade de curso especialização não é considerada ensino e afirmou que existe súmula do 204 

Supremo Tribunal Federal garantindo a cobrança de mensalidade. Disse ainda que, dessa 205 

forma, a cobrança não fere o princípio constitucional da gratuidade do ensino. Danielle 206 

Bezerra Feitosa, Conselheira Suplente da Diretoria de Comunicação, asseverou a conveniência 207 

de que o processo em pauta fosse enviado para a análise jurídica da Procuradoria Federal 208 

junto à UFCA. O relator da matéria, professor Rodrigo Lacerda Carvalho, Diretor do Instituto 209 

de Formação de Educadores, acatou a sugestão. Não havendo mais discussões, a matéria foi 210 
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posta em deliberação e aprovada, com 04 (quatro) abstenções, conforme o parecer do 211 

relator, com as ressalvas de se alterar o valor da receita de R$ 274.072,50 para R$ 274.072,68 212 

e submeter a matéria à análise da Procuradoria Federal junto à UFCA. Documento Gerado: 213 

Resolução nº 53/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.7 - Processo nº 23507.001933/2019-49 - 214 

Proposta de criação do Programa de Estágio Pós-doutoral da UFCA. O professor José Robson 215 

Maia de Almeida, Pró-Reitor de Cultura, relatou a matéria indicada, na íntegra: “Trata o 216 

presente processo da Resolução que cria o Programa de Estágio Pós-doutoral da Universidade 217 

Federal do Cariri (UFCA), cujo objetivo é contribuir para o intercâmbio científico e para a 218 

melhoria do nível de excelência acadêmica na UFCA. Considerando os documentos e o 219 

conteúdo constantes nos autos, quais sejam: A minuta de resolução acompanhada do anexo I 220 

(formulário de inscrição), anexo II (termo de adesão ao programa) e a nota técnica da 221 

procuradoria, ressalvando-se, contudo, a inclusão no processo de justificativa para o limite de 222 

01 vaga por Programa e a restrição de ingresso somente por edital, questões que podem 223 

limitar a finalidade do Programa. Considerando que a nota técnica da procuradoria afirma que 224 

a minuta "não contraria as disposições legais vigentes", acrescentando a importância da 225 

regulamentação do Programa em questão, visto a significativa contribuição para as atividades 226 

de pesquisa, ensino, co-orientação, extensão e cultura. Pelo exposto, voto, favoravelmente, à 227 

criação da resolução referente ao Programa de Estágio Pós-Doutoral, no âmbito da UFCA”. 228 

Encerrada a explanação, a Presidência abordou as ressalvas feitas pelo relator, esclarecendo 229 

que o fato de figurar apenas 01 (uma) vaga no edital, diz respeito ao objetivo de seguir o 230 

padrão da FUNCAP e quanto ao ingresso somente por edital, explicou que  se faz necessário, 231 

em virtude do estágio pós-doutoral da UFCA está sendo criado. Disse ser uma formalização. 232 

Não havendo mais ponderações, a matéria foi posta em deliberação e aprovada, por 233 

unanimidade. Documento Gerado: Resolução nº 54/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.8 - 234 

Processo nº 23507.002021/2019-98 - Proposta de aprovação da Política de Propriedade 235 

Industrial da UFCA. O professor Rodrigo Capistrano Camurça, Diretor do Instituto de Estudos 236 

do Semiárido (IESA), relatou a matéria indicada, na íntegra: “Trata o presente processo da 237 

Política de Propriedade Industrial da Universidade Federal do Cariri, que define normas gerais 238 

para a gestão dos bens de Propriedade Industrial, nos aspectos relacionados à titularidade e 239 

às proteções resultantes de atividades da UFCA, desenvolvidas exclusivamente por 240 

colaboradores, alunos, bolsistas e estagiários, ou em parceria com outra organização de 241 

direito público ou privado. Considerando a necessidade de regulamentação dos direitos de 242 

propriedade industrial sobre o conhecimento, fruto das pesquisas produzidas na UFCA; 243 

considerando todas as normativas levadas em consideração para a elaboração deste 244 

documento, especialmente as leis de Propriedade Industrial, Direitos Autorais e Transferência 245 

de Tecnologia, além de várias outras indicadas que dispõem sobre o incentivo à inovação e à 246 

pesquisa cientifica e tecnológica no ambiente produtivo; considerando a Resolução nº 247 

04/CONSUNI de 31 de Janeiro de 2019, que garantiu a constituição do Núcleo de Inovação 248 

Tecnológica (NIT) da UFCA, órgão que, dentre as suas competências, identificamos a 249 

responsabilidade por estimular a proteção da Propriedade Industrial, bem como orientar e dar 250 

assistência aos seus inventores e autores; considerando que a Política de Propriedade 251 

Industrial (PPI) está em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com 252 
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o planejamento estratégico da Universidade Federal do Cariri (UFCA); considerando a análise 253 

realizada pela Procuradoria Federal, na minuta que dispõe sobre esta Política de Propriedade 254 

Industrial da UFCA, resultando na emissão de uma nota técnica que solicita pequenas 255 

alterações no documento final; considerando que essas alterações, apontadas pela 256 

procuradoria, já foram devidamente realizadas, voto favoravelmente ao Processo nº 257 

23507.002021/2019-98, referente ao documento da Política de Propriedade Industrial da 258 

UFCA”.  Encerrada a exposição, a presidência declarou aberto o momento de discussão. O 259 

professor Elias Pereira Lopes, Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFCA (NIT), 260 

setor responsável pela elaboração do documento, ressaltou a importância da matéria em 261 

pauta e informou que as pesquisas desenvolvidas na UFCA, envolvendo parcerias com 262 

entidades externas ou a necessidade de patentes, contam com o apoio do Núcleo de Inovação 263 

Tecnológica. Não havendo mais ponderações, a matéria foi posta em votação e aprovada, por 264 

unanimidade. Documento Gerado: Resolução nº 55/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.9 – 265 

Processo nº 23507.003706/2018-02 - Apreciação de Proposta de Mestrado em Ciências da 266 

Saúde da UFCA. O professor Cleyton Vieira Fernandes, Diretor do Instituto Interdisciplinar de 267 

Sociedade, Cultura e Artes, relatou a matéria indicada, na íntegra: “Trata o presente processo 268 

da criação do Programa Stricto Sensu em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Cariri. 269 

Trata o parecer deste relator em apreciar a minuta da Resolução do Conselho Universitário 270 

(CONSUNI), a ser votada em plenário. Ressalta-se que o presente parecer não tem a finalidade 271 

de avaliar a proposta de criação do citado Programa, visto que tal avaliação foi cumprida em 272 

etapas anteriores. Considerando a minuta anexa ao processo, verificou-se que a mesma 273 

pauta-se pelas resoluções, portarias e avaliações pertinentes ao trâmite, a saber: a) Resolução 274 

07, de 11 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece normas 275 

para o funcionamento de cursos de pós-graduação stricto sensu;  b) Portaria 312, de 05 de 276 

abril de 2018, da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES), que 277 

dispõe sobre a avaliação da pós-graduação stricto sensu;  c) Portaria nº 33, de 12 de fevereiro 278 

de 2019, da CAPES, que dispõe sobre a avaliação de propostas de cursos novos, APCN, de pós-279 

graduação stricto sensu;  d) avaliações de propostas de cursos novos apreciadas na reunião 280 

179 do Conselho Técnico Científico da Educação Superior (CTC-ES/CAPES), ocorrida nos dias 26 281 

a 28 de setembro de 2018, em que aprova a proposta do Programa de Pós-graduação em 282 

Ciências da Saúde, na modalidade mestrado acadêmico; considerando que a minuta faz saber 283 

que dá-se por aprovada a criação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências 284 

da Saúde (PPGCS), com Área de Concentração em Doenças Infecciosas e Parasitárias, 285 

vinculado à Faculdade de Medicina (FAMED), unidade acadêmica da Universidade Federal do 286 

Cariri, mas destaca que o Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde só deverá 287 

funcionar no âmbito desta Instituição com a abertura regular de vagas, enquanto durar o seu 288 

credenciamento, concedido pelo Conselho Nacional de Educação, por meio de sua Câmara de 289 

Educação Superior, fundamentado nos resultados da avaliação realizada pela CAPES e 290 

devidamente homologado pelo Ministério da Educação, nos termos da lei. Diante do exposto, 291 

voto, favoravelmente, a aprovação da Minuta sob análise”. Encerrada a exposição, a 292 

Presidência declarou aberto o momento de discussão. Não havendo ponderações, a matéria 293 

foi posta em votação e aprovada, por unanimidade. Documento Gerado: Resolução nº 294 
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56/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.10 - Processo nº 23507.002749/2019-36 - Apreciação 295 

do Plano de Desenvolvimento do Sistema de Bibliotecas (SIBI). A professora Camilla do 296 

Espírito Santo Prado de oliveira, Representante Docente das Coordenações dos Cursos, 297 

Projetos ou Programas de Extensão, relatou a matéria indicada, na íntegra. “Trata o presente 298 

processo da solicitação de apreciação, pelo CONSUNI, do Plano de Desenvolvimento do 299 

Sistema de Bibliotecas (SIBI) da Universidade Federal do Cariri, que visa oferecer um 300 

direcionamento das ações do Sistema de Bibliotecas nos próximos cinco anos. Considerando o 301 

Ofício n° 113/2019/PROPLAN/UFCA, que solicita a apreciação do Plano de Desenvolvimento do 302 

Sistema de Bibliotecas (SIBI) da Universidade Federal do Cariri; considerando a importância do 303 

Sistema de Bibliotecas  da Universidade Federal do Cariri  para a realização dos objetivos 304 

estratégicos da UFCA; considerando o alinhamento do Plano de Desenvolvimento do SIBI com 305 

o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFCA (PDI), voto, favoravelmente, à aprovação 306 

do Plano de Desenvolvimento, do Sistema de Bibliotecas, da Universidade Federal do Cariri”. 307 

Encerrada a exposição, a Presidência declarou aberto o momento de discussão. O professor 308 

Plácido Francisco de Assis Andrade, Pró-Reitor de Graduação, perguntou se o plano em 309 

discussão prevê a disponibilização de livros digitais para a comunidade acadêmica. Lucélia 310 

Mara de Souza Serra, Diretora do Sistema de Bibliotecas, agradeceu o apoio técnico da Pró-311 

Reitoria de Planejamento e Orçamento, na elaboração do Plano de Desenvolvimento do 312 

Sistema de Bibliotecas, e esclareceu que o documento prevê o investimento em acervo digital, 313 

afirmando que esse recurso sana a escassez de espaço físico, possibilitando a expansão do 314 

acervo bibliográfico. Encerrada a exposição, a presidência declarou aberto o momento de 315 

discussão. Não havendo mais ponderações, a matéria foi posta em votação e aprovada, por 316 

unanimidade. Documento Gerado: Resolução nº 57/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.11 - 317 

Processo nº 23507.002798/2019-71 – Proposta de dispensa de titulação de doutor e mestre 318 

para abertura e reaberturas de concurso público para professor do magistério superior, no 319 

Setor de Estudo: Clínica Médica/ Infectologia/ Semiologia/ Internato. O professor Mateus 320 

Ferreira, Diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, relatou a matéria indicada, na 321 

íntegra: “Trata o presente processo da proposta de dispensa de titulação de doutor e mestre 322 

para abertura e reaberturas de concurso público para professor do magistério superior, no 323 

Setor de Estudo: Clínica Médica/Infectologia/Semiologia/Internato, solicitada pela Direção da 324 

Faculdade de Medicina. Considerando a Resolução nº 47/CONSUP, de 25 de agosto de 2016, 325 

que dispõe sobre as normas regulamentares do Concurso Público para Provimento na Carreira 326 

do Magistério Superior no âmbito da Universidade Federal do Cariri, a saber: Art. 4º A Unidade 327 

Acadêmica, mediante solicitação fundamentada e validada por maioria simples do seu 328 

Conselho, poderá requerer ao Consup da UFCA que: §1º O Edital dispense a titulação 329 

acadêmica de doutor, substituindo-a pela titulação de mestre, de especialista ou por diploma 330 

de graduação, quando se tratar de provimento para localidade ou área de conhecimento com 331 

grave carência de detentores de titulação acadêmica de doutor. §2º Verificada a ausência de 332 

candidatos com inscrições deferidas, ou ainda no caso da ausência de candidatos aprovados, 333 

as inscrições sejam reabertas conforme decisão da Unidade Acadêmica. §3º O edital possa 334 

contemplar até 2 (duas) reaberturas de inscrições nos casos previstos no §2º. Considerando 335 

que a maioria dos concursos públicos realizados pela UFCA para professor do magistério 336 
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superior na área de medicina, também dispensou a titulação de doutor e mestre, e ainda 337 

assim, obtiveram quase sempre apenas um candidato(a)  aprovado(a) e considerando ainda 338 

que a vaga do concurso surgiu de exoneração, a pedido, de docente cuja titulação máxima era 339 

de especialista, voto, favoravelmente, à aprovação da proposta de dispensa de titulação de 340 

doutor e mestre para abertura e reaberturas de concurso público para professor do magistério 341 

superior, no Setor de Estudo: Clínica Médica/Infectologia/Semiologia/Internato”. Encerrada a 342 

exposição, a presidência declarou aberto o momento de discussão. A professora Anna Karla 343 

Silva Nascimento, Representante dos Coordenadores dos Cursos de Graduação, questionou o 344 

fato do edital ser aberto dispensando as titulações de mestre e doutor. Interpelou se não seria 345 

melhor lançar o edital para doutor ou mestre e relançá-lo com titulação inferior, caso não 346 

houvesse inscrições de candidatos com essas titulações. O professor Cláudio Gleidiston Lima 347 

da Silva, Diretor da Faculdade de Medicina, respondendo ao questionamento, afirmou que ao 348 

longo de dezoito anos, desde sua fundação, a FAMED fez tentativas de obter um corpo 349 

docente com titulação de doutor e mestre, por meio dos concursos, mas esse intento se 350 

mostrou inviável, pois nunca houve inscrições de candidatos com essas titulações. Disse que o 351 

motivo é o fato da renda média dos profissionais de medicina, com título de graduação, no 352 

Cariri, ser de quinze mil reais, o que torna o salário do magistério pouco atrativo. Afirmou 353 

ainda que, normalmente, os docentes realizam os cursos de mestrado e doutorado, após 354 

ingressarem como servidores, na instituição. Disse que por tais razões a FAMED enviou a 355 

solicitação de dispensa das titulações de mestre e doutor para apreciação do CONSUNI. Não 356 

havendo mais ponderações, a matéria foi posta em votação e aprovada, por unanimidade. 357 

Documento Gerado: Ato Decisório nº 05/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.12 - Processo nº 358 

23507.002843/2019-20 - Apreciação de Lista Tríplice para efeito de nomeação do Diretor e 359 

Vice-Diretor do Instituto de Formação de Educadores. A professora Ledjane Lima Sobrinho, 360 

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis, relatou a matéria indicada, na íntegra: “Trata o presente 361 

processo de homologar a lista tríplice enviada pelo Instituto de Formação de Educadores, 362 

referente à consulta para escolha de Diretor e Vice-Diretor dessa Unidade Acadêmica. 363 

Considerando a documentação constante nos autos do Processo nº 23507.002843/2019-20, 364 

onde constam a Resolução nº 01/2019/CONSELHO/IFE, de 06 de junho de 2019, que dispõe 365 

sobre o processo de consulta à comunidade acadêmica e dá as providências necessárias para 366 

composição da lista tríplice; considerando a Portaria nº 09/2019, do Instituto de Formação de 367 

Educadores, de 06 de junho de 2019, que institui a comissão eleitoral, responsável pelo 368 

processo de consulta à comunidade acadêmica; considerando o Edital nº 369 

01/2019/CE/CONSELHO/IFE, de 06 de junho de 2019, devidamente em acordo com as normas 370 

estabelecidas pelas resoluções do Centro; considerando a Ata de apuração dos votos, do dia 371 

27 de junho de 2019, onde se relata o processo de apuração do referido pleito; considerando a 372 

Ata da Sétima reunião extraordinária do Conselho do Instituto de Formação de Educadores, 373 

que homologa o resultado da eleição para diretor e vice-diretor e prepara a lista tríplice na 374 

seguinte ordem: 1. Diretor - Rodrigo Lacerda Carvalho e Vice-diretor Edicarlos Pereira de Sousa 375 

2. Diretora Letícia Caetano da Silva e Vice-diretor Edson Otoniel da Silva e 3. Diretor Reginaldo 376 

Ferreira Domingos e Vice-diretor Willian Fernando Domingues Vilela; considerando o Ofício nº 377 

35/2019/DIRETORIA/IFE/UFCA, que solicita a inclusão de ponto de pauta nesta reunião, voto, 378 
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favoravelmente, à homologação do resultado da lista tríplice, enviada pelo IFE, não tendo 379 

verificado qualquer elemento que desabone a legitimidade do processo”. Encerrada a 380 

exposição, a presidência declarou aberto o momento de discussão. Os primeiros colocados na 381 

referida lista tríplice, os professores Rodrigo Lacerda Carvalho e  Edicarlos Pereira de Sousa, 382 

candidatos a Diretor e Vice-diretor do Instituto de Formação de Educadores, respectivamente, 383 

receberam as congratulações de seus pares e agradeceram o apoio, fazendo uma breve 384 

explanação, cada um, dos projetos de realizações à frente da gestão que os aguarda. Não 385 

havendo mais ponderações, a matéria foi posta em votação e aprovada, por unanimidade. 386 

Documento Gerado: Ato Decisório nº 06/CONSUNI, de 09 de julho de 2019. 3.13 - Processo nº 387 

23507.002852/2019-68 – Apreciação da Proposta do Plano de Cultura da UFCA. Lucélia Mara 388 

de Souza Serra, Diretora do Sistema de Bibliotecas, relatou a matéria indicada, na íntegra: 389 

“Trata o presente processo da Apreciação do Plano de Cultura da Universidade Federal do 390 

Cariri. Considerando: O Plano de Cultura, o parecer da Pró-Reitoria de Planejamento e a Nota 391 

técnica da Procuradoria Federal junto à UFCA, constantes nos autos do Processo. 392 

Considerando os encontros para discussões e avaliações pela comunidade, realizados pela Pró-393 

Reitoria de Cultura. Considerando a fluidez do texto e que o Plano de Cultura está bem 394 

estruturado historicamente, objetivamente, teoricamente, expondo de forma clara a relação 395 

entre ensino, pesquisa e extensão, voto, favoravelmente, a aprovação do Plano de Cultura da 396 

UFCA, sugerindo apenas que seja realizada correção na formatação do documento”. 397 

Encerrada a exposição, a presidência declarou aberto o momento de discussão. O professor 398 

José Robson Maia de Almeida, Pró-Reitor de Cultura, esclareceu que o documento sob 399 

apreciação foi amplamente discutido, em um período de 02 (dois) anos, e reflete o 400 

planejamento das ações culturais na UFCA, pelos próximos 05 (cinco) anos. A professora 401 

Maria Silvana Alcântara Costa, Representante dos(as) Docentes, secundada por outros 402 

conselheiros, expressou sua preocupação com o risco da curricularização, prevista no 403 

documento, ter uma incidência acentuada sobre a carga horária dos cursos, uma vez que a 404 

universidade já prevê curricularizações em extensão e pesquisa. Disse que sua preocupação se 405 

fundava na obrigatoriedade desse processo e sugeriu que o texto estabelecesse claramente a 406 

não-obrigatoriedade. Afirmou ainda que as atividades complementares, constantes nos PPC’s 407 

dos cursos, já contemplam a curricularização ou integralização, de forma não-obrigatória.  408 

Também abordou os cursos de inglês oferecidos pela UFCA, ponderando sobre a necessidade 409 

da oferta de cursos de Língua Portuguesa, para estudantes estrangeiros matriculados na 410 

instituição.  O professor José Robson Maia de Almeida esclareceu que a Minuta do Plano de 411 

Cultura não estabelece obrigatoriedade quanto ao processo de curricularização ou 412 

integralização da cultura, mas afirmou que, havendo necessidade, poderiam ser feitos ajustes 413 

ao texto nesse sentido. Não havendo mais ponderações, a matéria foi posta em votação, com 414 

a ressalva do parecer da relatora de correção na formatação da minuta do documento, 415 

acrescida da ressalva de retirada da referência à carga horária mínima de curricularização da 416 

cultura nos PPC's dos cursos do texto da minuta do Plano de Cultura. Em deliberação, a 417 

matéria foi aprovada, por unanimidade. Documento Gerado: Resolução nº 59/CONSUNI, de 418 

09 de julho de 2019. 3.14 - Processo nº 23507.001013/2019-57 - Redução do número de 419 

pessoas vinculadas à UFCA no Projeto Concurso Público UFCA, de 2/3 (dois terços) para 1/3 420 
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(um terço), conforme decreto n° 7423/2010. Francisco de Assis Nogueira, Diretor de 421 

Articulação e Relações Institucionais, relatou a matéria indicada, na íntegra: “Trata o presente 422 

Processo nº 23507.001013/2019-57 de contratação de Fundação para Realização de Concurso 423 

Público. Considerando que o Concurso Público será realizado no dia 04 de agosto de 2019; 424 

considerando que o início do período letivo 2019.2 terá início em 12 de agosto de 2019; 425 

considerando que o concurso será realizado em período não-letivo e que isso dificultará o 426 

recrutamento de discentes para atuarem no Projeto; considerando que o valor que será pago 427 

à equipe de apoio (fiscais de sala, limpeza, porteiro, recepcionistas e guias) do concurso 428 

público não ser atraente para a maioria dos servidores da UFCA; considerando o alto número 429 

de pessoas que serão necessárias para a perfeita aplicação das provas; considerando o 430 

elevado número de candidatos; considerando os parágrafos: 3º, 4º e 5º do art. 6º do Decreto 431 

nº 7.423/2010, conforme se lê: Art. 6º O relacionamento entre a instituição apoiada e a 432 

fundação de apoio, especialmente no que diz respeito aos projetos específicos deve estar 433 

disciplinado em norma própria, aprovada pelo órgão colegiado superior da instituição 434 

apoiada, observado o disposto na Lei nº 8.958, de 1994, e neste Decreto; § 3º Os projetos 435 

devem ser realizados por no mínimo dois terços de pessoas vinculadas à instituição apoiada, 436 

incluindo docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de 437 

pós-doutorado e bolsistas, com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição 438 

apoiada; § 4º Em casos devidamente justificados e aprovados pelo órgão colegiado superior 439 

da instituição apoiada poderão ser realizados projetos com a colaboração das fundações de 440 

apoio, com participação de pessoas vinculadas à instituição apoiada, em proporção inferior à 441 

prevista no § 3º, observado o mínimo de um terço; § 5º Em casos devidamente justificados e 442 

aprovados pelo órgão colegiado superior da instituição apoiada, poderão ser admitidos 443 

projetos com participação de pessoas vinculadas à instituição apoiada, em proporção inferior 444 

a um terço, desde que não ultrapassem o limite de dez por cento do número total de projetos 445 

realizados em colaboração com as fundações de apoio. Considerando que, atualmente, a 446 

UFCA tem apenas 1 (hum) projeto desenvolvido por Fundação de Apoio e por considerar que a 447 

redução do número de pessoas vinculadas à UFCA no Projeto Concurso Público UFCA, de 2/3 448 

(dois terços) para 1/3 (um terço), encontra-se embasada no §4º do art. 6º do Decreto nº 449 

7423/2010, voto favoravelmente a essa redução”. Encerrada a explanação, a Presidência 450 

declarou aberto o momento de discussão. Não havendo ponderações, a matéria foi posta em 451 

votação e aprovada, por unanimidade. Documento Gerado: Resolução nº 58/CONSUNI, de 09 452 

de julho de 2019. 3.15 - Apreciação de Nota contra o Corte Orçamentário no Centro Cultural 453 

Banco do Nordeste (CCBNB), a ser publicada pelo CONSUNI – O professor José Robson Maia 454 

de Almeida, Pró-Reitor de Cultura, apresentou a proposta em projeção de multimídia, 455 

realizando a leitura, na íntegra, da minuta da nota em pauta, informando, dentre outras 456 

questões, que o corte orçamentário previsto para o Centro Cultural Banco do Nordeste afeta 457 

profundamente as atividades culturais desenvolvidas na Região do Cariri. Disse que várias 458 

instituições ligadas à cultura e ao ensino já se manifestaram e pediu a aprovação do 459 

documento. Em seguida, a matéria foi posta em votação e aprovada, por unanimidade. 460 

Documento Gerado: Anexo da presente Ata. Comunicações dos Membros do Conselho e 461 

visitantes: O professor Ricardo Luiz Lange Ness, Reitor, apresentou e passou a palavra para 462 
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Francisco Alemberg de Souza Lima, Presidente da Fundação Casa Grande, que explanou sobre 463 

a importância da Região do Cariri, em seus aspectos cultural, social, histórico, pré-histórico e 464 

potencial paleontológico. Nesse diapasão, convidou os membros do CONSUNI a participarem 465 

de um Seminário, entre os dias 06 a 09 de agosto do corrente ano, com o tema: A Cultura da 466 

Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade, informando que o evento terá um 467 

carácter internacional, com a participação de diversas instituições, como Unesco e IPHAN. 468 

Salientou, ainda, a importância da participação da UFCA e demais instituições locais, 469 

acadêmicas, culturais e de pesquisa, como forma do evento obter público qualificado para 470 

suas discussões. A professora Maria Silvana Alcântara Costa, Representante dos(as) Docentes, 471 

informou que na próxima reunião da Comissão Permanente de Pessoal Docente se realizaria a 472 

escolha de 01 (um) membro titular e dois (dois) membros suplentes da referida Comissão. 473 

João Roberto Pereira dos Santos, Representante Suplente dos Discentes do Ensino de 474 

Graduação, informou que os representantes dos discentes do ensino de graduação do 475 

CONSUNI, em reunião, escolheram seu nome para compor a Comissão para Elaboração do 476 

Regimento Geral da UFCA, como representante da categoria. Às 17 horas e 32 minutos, nada 477 

mais havendo a tratar, a presidência agradeceu o comparecimento dos membros do conselho 478 

Universitário. Para constar, eu, Márcio Gandhi Figueiredo Temóteo, lavrei a presente ata que, 479 

depois de aprovada, será assinada por mim e pela Presidência.  480 

 481 

 482 

 483 

_________________________ 484 

Laura Hévila Inocencio Leite 485 

 486 

 487 

_________________________ 488 

Márcio Gandhi Figueiredo Temóteo 489 

 490 

O documento original encontra-se assinado 491 

 492 


