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 Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Gestão Acadêmica e Administrativa (CGA) de janeiro de
2022 da UPE Campus Petrolina.

 

Ao décimo terceiro dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois às catorze horas e trinta  e três
minutos realizou-se a reunião ordinária do CGA por meio do aplica�vo Google Meet com a presença dos
seguintes conselheiros: Prof. Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva, Diretor da Unidade; Profa. Maria Aline
Rodrigues de Moura, Vice-Diretora da Unidade; Prof. Paulo César Marques de Andrade Santos,
Coordenador Setorial de Graduação; Klennio Amariz Gomes, Coordenador Setorial de Apoio às A�vidades
Acadêmicas; Prof. Simão Pedro dos Santos, Coordenador do curso de Letras; Prof. Evanilson Landim Alves,
Coordenador do curso de Matemá�ca; Prof. Antonio Marcos dos Santos, Coordenador do curso de
Geografia; Prof. Washington Soares Ferreira Junior, Coordenador do curso de Ciências Biológicas; Profa.
Nayanne Nayara Torres da Silva, Coordenadora do curso de Pedagogia; Prof. Carlos Eduardo Romeiro
Pinho, Coordenador do curso de História; Profa. Nadja Maria dos Santos, Representante do Núcleo
Docente Estruturante-NDE do Curso de Enfermagem; Prof. Rogério Fabiano Gonçalves, Coordenador do
curso de Fisioterapia; Profa. Fabiana Oliveira dos Santos Camatari, Vice-Coordenadora do curso de
Nutrição; Prof. Victor Ribeiro Neves, Representante dos cursos Lato Sensu; Profa. Giovanna Josefa de
Miranda Coelho, Representante dos cursos EAD; Prof. Thiago Alves Dias, Representante dos docentes
Adjuntos; Profa. Pâmela Rocha Bagano Guimarães, Representante dos docentes Assistentes; Profa.
Cristhiane Maria Bazilio de Omena Messias, Representante dos docentes Associados. A reunião teve
início com o Presidente solicitando autorização dos conselheiros para a gravação da mesma, e tendo a
anuência de todos para esse pedido.   I. Comunicação da Presidência. O Prof. Tarcísio Silva iniciou as
comunicações destacando que a servidora Ketna Karla do Nascimento Leite, que estava lotada no setor
de administração, solicitou exoneração do cargo; em seguida, ele informou que foram nomeados alguns
servidores para o campus: um contador, um bibliotecário e três técnicos-administra�vos; e por fim, ele
pediu aos conselheiros que �vessem atenção ao calendário das reuniões do CGA para evitar as
recorrentes solicitações de inclusão de ponto de pauta fora do prazo limite. Antes de iniciar as ordens do
dia, o Presidente do conselho indicou que foram solicitados alguns pontos de pauta após o envio da
convocação, e por isso iria expor as solicitações para que os conselheiros optassem pela inclusão ou não
de cada ponto. O primeiro foi: “Homologar a composição do NDE do Curso de Nutrição, gestão 2021-
2023: Iracema Hermes Pires de Melo Montenegro (presidente); Kéllen Wanessa Cou�nho Viana; Marcos
Veríssimo de Oliveira Cardoso; Taisy Cinthia Ferro Cavalcante; Thays Kallyne Marinho de Souza; Diego
Felipe dos Santos Silva; Maria Jorge Santos Leite”, solicitado pelo colegiado de Nutrição; a Profa. Fabiana
Camatari destacou que essa solicitação foi realizada para que pudessem estruturar o novo PPC do curso
em tempo adequado, uma vez que não haverá reunião do CGA em fevereiro. Todos os conselheiros
concordaram com a inclusão desse ponto de pauta.  A segunda solicitação foi: “Apreciar e deliberar sobre
a solicitação de afastamento parcial da docente Luciana Pessoa Maciel Diniz para conclusão do
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade de Pernambuco-UPE, no período de 10/03/2022 a 30/03/2023”, solicitado pelo NDE do
curso de Enfermagem. A Profa. Luciana Diniz pediu desculpas pelo atraso na solicitação, e explicou que
não �nha ciência da tramitação a ser realizada. A inclusão foi aceita pelos conselheiros presentes. O
terceiro pedido de inclusão foi: “Confirmar a indicação dos nomes das docentes Alda Maria Justo e
Thereza Chris�na da Cunha Lima Gama para coordenação do curso de Enfermagem, em formato pro
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tempore”, solicitado pelo NDE de Enfermagem.  O Prof. Tarcísio Silva explanou como se chegou à situação
de vacância na coordenação de alguns cursos; ressaltou que foi aberto um edital extraordinário
recentemente e que não houve inscritos para a coordenação dos cursos de Enfermagem, Pedagogia e
História, e que mesmo após isso, foi solicitada uma indicação do colegiado para a coordenação de forma
pró tempore e que novamente não houve interessados; argumentou também que, anteriormente, diante
de alguns ques�onamentos oriundos de uma ouvidoria referente à coordenação de cursos de graduação,
a direção do campus solicitou uma orientação à Pró-Reitoria de Graduação-PROGRAD, a qual pediu um
parecer da Procuradoria Jurídica sobre a situação de vacâncias nas coordenações. De acordo com o
parecer jurídico foi indicado que antes de completar 75% do mandato era cabível uma nova eleição; ele
enfa�zou que a forma como foi realizada a nomeação das coordenações que �veram vacância
anteriormente não era ilegal, pois não havia uma norma regulamentadora para tal nem o parecer da
Procuradoria Jurídica-PROJUR, sendo usado, portanto, os procedimentos que já vinham sendo adotados
em gestões anteriores, no caso a eleição no colegiado do curso e homologação pelo CGA. E em virtude
dessas tenta�vas de eleger um coordenador para esses cursos e do não interesse dos docentes, foi
decidido em reunião do CGA que seria produzido um documento relatando a situação das vacâncias nas
coordenações de alguns cursos, o mo�vo do não interesse por parte dos docentes e solicitando, aos
conselhos superiores da UPE, orientação/providências em relação aos cursos que ficarão sem
coordenação.  O Prof. Tarcísio Silva relatou que esse documento foi produzido por um grupo de
professores, apreciado e homologado pelos conselheiros e enviado à reitoria para que fosse dada a
devida deliberação pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão-CEPE na reunião no dia 27/01/2022.  O
Presidente do conselho expôs que considerava o fato de incluir esse ponto como pauta a ser discu�da iria
de encontro ao parecer jurídico mencionado anteriormente e também em desacordo com o documento
enviado para apreciação dos conselhos superiores. O Prof. Tarcísio Silva destacou não ter problema em
relação ao nome das docentes indicadas e entende a preocupação dos professores, pois também é uma
preocupação da direção do campus.  Na sequência, o Prof. Wolmir Peres relatou que no parecer jurídico
estava claro que todo o processo de vacância tem que ser homologado e em seguida aberto um edital de
convocação, sendo que, transcorrido 75% do mandato não há necessidade de processo eleitoral, 
ressaltando que o curso de Enfermagem não chegou a esse percentual ainda; e em acordo com o Art. 51
do Regimento Geral da UPE quando há vacância nos cargos de coordenação é aberta a vacância e quem
assume tem o prazo de 30 dias para solicitar a abertura um edital de eleição, o que não aconteceu no
curso de enfermagem anteriormente, pois a docente assumiu e não convocou o processo eleitoral;
ressaltou também que o parecer jurídico fez menção a uma situação em que não houve a legalidade de
um processo.  Em seguida, o Prof. Tarcísio Silva esclareceu que ao contrário do que foi dito pelo Prof.
Wolmir Peres, não houve ilegalidade na nomeação da an�ga coordenadora do curso de Enfermagem, o
que houve foi um caso omisso de norma regulamentadora. O Presidente do conselho destacou que de
acordo com as orientações recebidas pela PROJUR foi indicado o uso da similaridade com a situação de
vacância de diretores, sendo assim, transcorrido os 75% do mandato o CGA indicará os coordenadores, e
menos desse percentual será feita uma nova eleição, e em relação ao Núcleo Docente Estruturante-NDE
ter assumido a coordenação do curso de Enfermagem, foi uma orientação da PROGRAD e aprovada pelo
CGA, visto que, acreditava-se que haveria inscritos na eleição extraordinária. Posteriormente, a Profa.
Thereza Gama expôs que de acordo com os seus conhecimentos pela formação em Direito, não há
ilegalidade na referida indicação dela e da Profa. Alda Justo para assumir de forma pró tempore a
coordenação do curso de Enfermagem, uma vez que estava sendo solicitada também a abertura de um
edital; ressaltou que caso ela considerasse que haveria alguma ilegalidade, não se colocaria a disposição
para essa função; explicou que o ponto de pauta foi solicitado com atraso, pois a reunião do colegiado
aconteceu no dia anterior a reunião do CGA; e relatou sua preocupação com o colegiado sem
coordenação, pois mesmo em período de férias poderá surgir alguma demanda e não haverá  um
responsável para resolvê-la. O Presidente do conselho reforçou a explicação dada anteriormente,
destacando que gostaria que �vessem docentes inscritos no edital extraordinário para as coordenações e
também que estavam aguardando a deliberação do CEPE dia 27/01/2022 sobres o documento que trata
entre outras coisas da vacância nas coordenações dos três cursos deste campus. Em seguida, a Profa.
Alda Justo argumentou não considerar problema algum em o conselho rever essa questão, pois, por mais
que na época da publicação do edital, docente algum tenha manifestado interesse em assumir a
coordenação, naquele momento ela a Profa. Thereza Gama se colocavam à disposição, destacando que o
documento enviado à reitoria não trata da questão, pede que sejam definidos os procedimentos;
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solicitou que os conselheiros vejam com propriedade o que está sendo posto, pois o que aconteceu  na
coordenação anterior, foi que a coordenadora, na época, em outubro, passou o cargo a outra docente, e
esta não solicitou a abertura de um edital,  e as pessoas ra�ficaram a situação, considerando legal pois
acontecia em outros colegiados, e diante disso foi feita a consulta PROJUR que indicou  que poderiam
usar a similaridade com o que era descrito para a direção, já que há omissão de norma regulamentadora;
a Profa. Alda Justo enfa�zou que de forma alguma se disponibilizaria para algo ilegal. Após a fala da
docente, o Prof. Tarcísio Silva esclareceu que o nome da Profa. Amanda Góis para assumir a coordenação
do curso de Enfermagem nunca foi uma indicação da coordenadora anterior, foi uma decisão do
colegiado, a qual foi homologada pelo CGA. O Prof. Carlos Romeiro sugeriu que já que o dia da reunião do
CEPE estava próximo, se não poderiam aguardar essa apreciação pelo conselho superior e deixar os
nomes das docentes registrados como partes interessadas em assumir a coordenação para efeito futuro,
dependendo do que for decidido na reunião do CEPE. Posteriormente o Prof. Wolmir Peres reforçou o
que foi dito anteriormente em relação ao Art. 51 do Regimento Interno da UPE, destacando que o
parecer jurídico da PROJUR apresenta apenas um recorte do regimento e pediu para apresentar o ar�go
aos conselheiros, contudo a conselheira, Profa. Aline Moura expôs que o assunto já foi amplamente
discu�do, que se o ponto fosse incluído, o docente poderia apresentar todos os documentos que
desejasse, destacando que o regimento é um documento público que encontrava-se disponível no site
onde todos podem verificá-lo; e para dar andamento aos trabalhos, pediu que prosseguissem com a
votação.  Após as colocações, foi realizada uma votação nominal com os conselheiros presentes, na qual
sete conselheiros foram a favor da inclusão do ponto na pauta e nove foram contra. Sendo assim, o ponto
não foi incluído na pauta. Em seguida, a Profa. Alda Justo agradeceu aos que votaram a favor da inclusão
do ponto, e pediu que ficasse registrado que apesar dela e da Profa. Thereza Gama se disponibilizarem
para assumir a coordenação do curso, o conselho optou pela não inclusão do ponto para apreciação. A
Profa. Thereza também agradeceu pelos votos a favor. Na sequência, o Prof. Tarcísio Silva reafirmou que
essa situação se deu em virtude da falta de inscritos no recente edital extraordinário para a coordenação
de cursos de graduação. Após isso, a Profa. Alda Justo indicou que o Prof. Tarcísio Silva estava punindo o
curso de Enfermagem. Em resposta a essa afirmação, o Prof. Tarcísio Silva pediu que a docente não
fizesse essa acusação, pois ele era presidente do conselho e a decisão era por consenso.  A quarta
solicitação de inclusão de ponto foi “Abertura de edital para coordenação do curso, cumprindo o
Regimento Interno da Universidade de Pernambuco – UPE”, solicitado pelo NDE de Enfermagem. O
Presidente do conselho afirmou que de acordo com o parecer, pelo fato de o mandato não ter
completado os 75% o indicado é realmente o processo eleitoral; e reforçou que estavam aguardando o
parecer do CEPE; lembrou que para realizar outra eleição é preciso cons�tuir uma comissão, homologar a
comissão e o edital pelo CGA, e que os docentes estavam em período de férias, e que só haverá outra
reunião do conselho em março.  O Prof. Rogério Gonçalves expôs que não considerava um problema a
convocação de uma reunião extraordinária para homologar o resultado da eleição.  Em seguida, o Prof.
Tarcísio Silva explicou que teria que homologar a comissão, depois homologar o edital elaborado pela
comissão e por úl�mo homologar o resultado da eleição. A Profa. Nadja Santos destacou que devido à
situação em que o curso ficará era importante considerar essa solicitação. Na sequência, a Profa. Fabiana
Camatari ques�onou como se daria a composição dessa comissão, uma vez que os docentes estarão em
período de férias.  O Presidente do conselho respondeu que o processo seria da mesma maneira que os
anteriores, entretanto, o processo teria que acontecer no início do período le�vo, uma vez que seria
ilegal a convocação dos docentes que estarão em período de férias.  Em seguida, foi realizada uma
votação nominal para esse pedido de inclusão de pauta, em que treze conselheiros votaram a favor da
inclusão e quatro votaram contra. O ponto foi incluído na pauta. II. Ordem do Dia.  a) Apreciar e deliberar
sobre a solicitação de afastamento parcial da docente Luciana Pessoa Maciel Diniz para conclusão do
Doutorado no Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade de Pernambuco-UPE, no período de 10/03/2022 a 30/03/2023. A Profa. Nadja Santos
observou que teria que alterar a data de início do afastamento, mas a Gerente do RH, Franciela Monte,
ressaltou que não haveria a necessidade dessa modificação, pois a docente já fez uma declaração com a
jus�fica�va desse prazo. Solicitação aprovada por unanimidade.  b) Abertura de edital para coordenação
do curso, cumprindo o Regimento Interno da Universidade de Pernambuco – UPE.  O Prof. Tarcísio Silva
ques�onou se seria um edital apenas para o curso de Enfermagem ou para os três cursos com vacância
de coordenadores. Em seguida, o Prof. Carlos Romeiro sugeriu que poderiam dar prosseguimento ao
edital, de alguma forma mais célere, enquanto aguardavam a decisão do CEPE. O Prof. Tarcísio Silva
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explanou que o edital poderia ser encaminhado, mas que a direção não �nha governabilidade em relação
ao andamento, pois não par�cipava do processo, explicando que a função da direção é apenas cons�tuir
a comissão e pedir celeridade no processo, e esta tomava as decisões per�nentes, e a função do CGA é
apenas fazer as homologações; ele ressaltou ainda, que os editais usados nos úl�mos tempos não têm
um prazo longo para conclusão. Em sequência, o Prof. Thiago Dias relatou que achava que na úl�ma
reunião, em que a proposta de cons�tuir um documento expondo a situação das coordenações de curso
e solicitando uma devolu�va do conselho superior, �vesse sido um acordo cole�vo, todavia, não era o
que estava sendo demonstrado naquele momento, visto que, os docentes já estavam querendo tomar
decisões, antes mesmo de receberem a resposta ao documento enviado à reitoria; para ele, o mais
adequado seria aguardar a resposta em relação às demandas enviadas e a par�r daí tomar novas
decisões, pois, caso fosse para transpor essa demanda, que �vessem cumprido o processo eleitoral, o
que teria evitado a situação atual. A Profa. Fabiana Camatari concordando com o professor Thiago Dias,
argumentou que além de considerar ilegal a convocação dos docentes em período de férias para reuniões
extraordinárias e para par�cipar de processo eleitoral, essa a�tude vai de encontro ao que foi exposto do
documento elaborado pelo CGA em relação aos problemas das coordenações, por isso achava que
deveriam manter o que foi acordado entre os conselheiros na reunião passada, e aguardar uma
devolu�va da reitoria, apesar de entender a preocupação dos docentes. Posteriormente, o Prof. Víctor
Neves fez algumas colocações: expôs que apesar de ter votado a favor da inclusão desse ponto, em
resumo ele é contrário a todas as solicitações de inclusão de ponto de pauta, devido à questão
organizacional e à quan�dade de demandas para os conselheiros; destacou sua insa�sfação em relação
ao andamento dessa situação, visto que, nesse tempo, o conselho através do grupo de trabalho teve a
preocupação e o esforço em construir o documento com as reivindicações e solicitando um
posicionamento dos conselhos superiores, e o referido documento não estava sendo considerado, pois
estavam querendo ultrapassar esse encaminhamento com soluções que deslegi�mam o que foi escrito
na carta; salientou que de forma alguma queria desrespeitar o colegiado de Enfermagem, mas estava
descontente com a situação; falou sobre a seriedade do trabalho de coordenador(a) de curso e por isso
mesmo é tão importante a questão salarial; enfa�zou ser contrário a aprovação desse ponto, pois ele
contradiz o que foi descrito no documento, uma vez que já pediram a manifestação do conselho superior
em relação às vacâncias nas coordenações; relatou que foi cumprindo todos os trâmites possíveis para
sanar o problema dessas vacâncias e ques�onou  o porquê dessas manifestações  acontecerem apenas
agora, sendo que �veram tantas oportunidades; registrou achar per�nente que seja aguardado o prazo
dos processos; manifestou discordar das colocações nas quais o conselho é colocado como culpado da
situação em que o curso ficará, uma vez que todas as decisões  oriundas desse conselho foram
amplamente discu�das e realizadas em acordo entre os conselheiros; por fim, parabenizou pela inicia�va
das docentes, mas considerou  não ser o momento adequado. Em seguida, o Prof. Simão Pedro Santos
ques�onou se o edital não poderia ser aberto na primeira semana de início das aulas, relatou um pouco
da dificuldade em conseguir interessado na coordenação do curso de Letras, considerou muito delicada a
situação de um curso ficar sem coordenador, e ques�onou sobre a possibilidade do edital ser apenas
para o curso de Enfermagem ou será para os outros cursos que também estarão com vacância.
Posteriormente, o Prof. Carlos Romeiro considerou que seria possível aguardar a resposta do CEPE e abrir
o edital na primeira semana de aula. Após isso, o Prof. Wolmir Peres argumentou considerar o conteúdo
exposto no documento ser de extrema importância para que seja criado um regulamento em relação à
situação exposta, mas que não sana o atual problema das vacâncias nos três cursos; ele sugeriu que uma
solução para o caso poderia ser a reedição do edital anterior, pois já estava pronto e com comissão
formada. Sequentemente, o Prof. Thiago Alves explanou que estavam sendo naturalizadas as situações de
trabalho precárias; enfa�zando que foi aproveitada a situação das vacâncias nas coordenações para
reivindicar também outras demandas referentes às coordenações de curso; ressaltou que considerava
per�nente que todos aguardassem a devolu�va do CEPE. Após a fala do conselheiro, a Profa. Maria Aline
Moura apontou que a aprovação do edital poderia fragilizar o documento enviado, e implicaria na defesa
do mesmo; ela ressaltou também que o trabalho de uma comissão eleitoral não era simples, pelo
contrário, era bastante complexo, pois envolvia várias etapas em que a comissão precisava ter bastante
cautela, e conduzir o trabalho de uma eleição com tanta pressa poderia ser perigoso. Posteriormente, o
Prof. Victor Neves expôs que caso seja uma decisão do conselho a aprovação do edital, ele sugeria que
fosse solicitada a suspensão da apreciação pelo CEPE do documento enviado pelo CGA, para que
evitassem expor uma incoerência; em seguida, ele já deixou registrado seu voto contrário a essa
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aprovação. O Prof. Tarcísio Silva deu início às votações de forma nominal. Com duas abstenções, um voto
a favor e catorze votos contrários, a proposta de abertura do edital não foi aprovada pelo conselho. c)
Homologar a composição do NDE do Curso de Nutrição, gestão 2021-2023: Iracema Hermes Pires de
Melo Montenegro (presidente); Kéllen Wanessa Cou�nho Viana; Marcos Veríssimo de Oliveira Cardoso;
Taisy Cinthia Ferro Cavalcante; Thays Kallyne Marinho de Souza; Diego Felipe dos Santos Silva; Maria
Jorge Santos Leite. A composição foi aprovada por todos os conselheiros. d) Homologar a mudança de
nome do Laboratório de Prá�cas de Educação Inclusiva para Laboratório de Educação Matemá�ca e
Inclusão-LEMI.  Aprovada por unanimidade. e) Homologar a nomeação do Prof. Evanilson Landim Alves
para a coordenação do Laboratório de Educação Matemá�ca e Inclusão-LEMI. Todos os conselheiros
aprovaram a nomeação.  f) Reintegração e dilatação de prazo.  Reintegração: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS-Lucas
Pereira do Nascimento, Roberta Costa de Mascena e Tiago Dos Santos Ferreira; GEOGRAFIA-Maria
Francimeire Miranda do Carmo, Pablo Gomes Campos e Paloma Moura Santos; HISTÓRIA-Agnes
Mendonça Rêgo, Ítalo Raionny Teixeira Silva, Wendel Cedro do Vale, Felix Gabriel Guedes, Marta Laiane
Oliveira Fonseca, Milene Antunes da Silva Coelho e Saionnara Morgana Andrade da Silva; LETRAS,
PORTUGUÊS/ESPANHOL- Giza Iaponara Gomes Nunes, Klaudia Alves Andrade e Cirlene Silva Sampaio;
NUTRIÇÃO-Ariane Cordeiro Lacerda; MATEMÁTICA-Jeferson de Oliveira Santos, Ana Carla Macedo
Rodrigues, Everton dos Santos Quirino, Luan Gustavo Pereira, José Ferreira Jatobá Neto e Luiz Álvaro da
Silva Lemos; PEDAGOGIA- Eva Thamires Castro Guimarães, Elais de Oliveira Silva, Aline Freire de Menezes
e David Miranda dos Santos. Dilatação: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Alessandra Maria dos Santos;
MATEMÁTICA- Ieldison Manoel de Lima, Mikelândia Pereira da Silva e Pedro Luís Salinas Gavilán. Processo
reme�do a Câmara de Graduação:  FISIOTERAPIA- Rayane Kelli Rocha Ribeiro. O pedido de reintegração
foi analisado no dia 11/01 e a Câmara opinou pela aprovação do pedido. Seguirá para deliberação e
aprovação na reunião do CEPE. Pedidos que irão ser reme�dos a análise da Câmara de Graduação:
GEOGRAFIA-Edivan da Costa Oliveira (Perdeu o vínculo em 2017); MATEMÁTICA-Daniel Carvalho Silva
(Perdeu o vínculo  em 2015).  Após as observações expostas pelo Prof. Paulo César Santos, todos os
conselheiros aprovaram as solicitações. III. Comunicação dos Conselheiros. A Profa. Nadja Santos
agradeceu, em nome dos docentes do NDE de Enfermagem, pelo período em que es�veram na
coordenação do curso; informou que as ofertas de matrículas já foram realizadas no SIGA; enfa�zou que
não há pendências com os alunos, mas que qualquer dúvida eles poderiam enviar e-mail para o NDE do
curso; ressaltou que não estará mais à frente da coordenação, mas por fazer parte da gestão só estará de
férias a par�r do dia 24/01/2022.  Em seguida, o Prof. Paulo César Santos lembrou que o úl�mo dia de
lançamento de notas era dia 16/01/2022 e pediu que os docentes enviassem as atas de notas e
frequência para o setor de Apoio às A�vidades Acadêmicas. Posteriormente, o Prof. Simão Pedro Santos
anunciou que a par�r do dia 15/01/2022 ele não estaria à frente da coordenação do curso de Letras, a
qual seria assumida pela Profa. Cláudia Assad e pela Profa. Renata Rios, mas que ele e o Prof. Peterson
Mar�ns estariam apoiando a nova coordenação neste início de gestão e expôs que estaria disponível
sempre que possível para ajudar a universidade; agradeceu a todos pelo apoio durante esse período que
fez parte da coordenação do curso de Letras. O Professor Tarcísio Silva encerrou as comunicações
agradecendo pela contribuição dos docentes que deixarão a coordenação de alguns cursos; desejou boas
férias aos docentes e comunicou que a direção funcionará normalmente neste período de férias.  Nada
mais havendo a ser registrado, a reunião foi finalizada às dezesseis horas e trinta e nove minutos e eu,
Roberta Luany de Melo Souza, lavrei a presente ata que segue para apreciação dos conselheiros
presentes com vistas aos ajustes necessários a sua aprovação e posterior assinatura dos conselheiros
presentes. Petrolina, treze de janeiro de dois mil e vinte e dois.

 

 

Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva Maria Aline Rodrigues de Moura
Paulo César Marques de Andrade Santos Klennio Amariz Gomes
Simão Pedro dos Santos Antonio Marcos dos Santos
Nayanne Nayara Torres da Silva Evanilson Landim Alves
Nadja Maria dos Santos Washington Soares Ferreira Junior
Carlos Eduardo Romeiro Pinho Rogério Fabiano Gonçalves
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Pâmela Rocha Bagano Guimarães Fabiana Oliveira dos Santos Camatri
Thiago Alves Dias Victor Ribeiro Neves
Cristhiane Maria Bazilio de Omena Messias Giovanna Josefa de Miranda Coelho
Roberta Luany de Melo Souza  

 

Documento assinado eletronicamente por Victor Ribeiro Neves, em 12/03/2022, às 09:01, conforme
horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Giovanna Josefa de Miranda Coelho, em 12/03/2022, às
09:12, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aline Rodrigues de Moura, em 12/03/2022, às
10:27, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Evanilson Landin Alves, em 12/03/2022, às 10:46,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Alves Dias, em 12/03/2022, às 10:49, conforme
horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de
2017.

Documento assinado eletronicamente por Nayanne Nayara Torres da Silva, em 14/03/2022, às
09:03, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Tarcísio Fulgêncio Alves da Silva, em 14/03/2022, às
14:04, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Pamela Rocha Bagano Guimarães, em 14/03/2022, às
16:05, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Oliveira dos Santos Camatari, em 18/03/2022, às
10:14, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Cristhiane Maria Bazilio de Omena Messias, em
18/03/2022, às 13:51, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº
45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Paulo César Marques de Andrade Santos, em
21/03/2022, às 08:27, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº
45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Washington Soares Ferreira Junior, em 21/03/2022, às
17:03, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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Documento assinado eletronicamente por Roberta Luany de Melo Souza, em 22/03/2022, às 16:34,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Klennio Amariz Gomes, em 28/03/2022, às 15:01,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Nadja Maria dos Santos, em 28/03/2022, às 16:42,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Simao Pedro dos Santos, em 28/03/2022, às 18:55,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Marcos dos Santos, em 01/04/2022, às 08:29,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Romeiro Pinho, em 05/04/2022, às 15:32,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Fabiano Goncalves, em 07/04/2022, às 16:01,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Claudemiro de Lima Junior, em 07/04/2022, às 16:21,
conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de
outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 22113377
e o código CRC 614D656D.
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