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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO 1 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E 2 

DEZENOVE. 3 

 4 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 5 

com início às 13 horas e 30 minutos, no auditório do bloco de professores I, 6 

que fica na sede do Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – 7 

UFERSA, situada na Avenida Leto Fernandes, Sítio Esperança II, zona 8 

rural, nesta cidade de Caraúbas/RN, deu-se início à décima segunda 9 

assembleia ordinária do Departamento de Engenharias. Estiveram 10 

presentes os professores: Ítalla Medeiros Bezerra, a qual presidiu a 11 

reunião, Adiana Nascimento Silva, Ana Cláudia de Melo Caldas Batista, 12 

Desirré Alves de Oliveira, Dorgival Albertino da Silva Júnior, 13 

Francisco das Chagas Barbosa de Sena, Jackson de Brito Simões, 14 

José Ailton L. Barboza JR, Marcus Vinícius Silvério Costa, Rudson de 15 

Souza Lima, Tania Luna Laura e Walber Medeiros Lima. Justificaram 16 

ausência os professores: Ana Cláudia Araújo Fernandes, Antônio 17 

Alisson Alencar Freitas e Rafael Luz Espíndola. Verificada a existência 18 

de quorum legal, a chefe do departamento, professora Ítalla Medeiros 19 

Bezerra, deu início à reunião saudando a todos, agradecendo as 20 

presenças. Iniciou com a votação das justificativas de ausência, sendo 21 

aprovadas por unanimidade. Em seguida, a presidente fez a leitura da 22 

pauta, mas antes de seguir em regime de votação, o professor Jackson de 23 

Brito Simões solicitou a adição do ponto, discussão sobre proposta do perfil 24 

de candidato para ocupar a vaga da docente Ana Paula no DCT. Após 25 

algumas falas, a solicitação foi posta em votação, obtendo sete votos 26 

favoráveis à adição, duas abstenções e nenhum voto contrário. Na 27 

sequência, foi feita novamente a leitura da pauta com os seguintes pontos: 28 

primeiro ponto - apreciação e deliberação sobre a ata da 29 

11ª Reunião Ordinária de 2019; segundo ponto - apreciação e deliberação 30 

sobre a ata da 2ª Reunião Extraordinária de 2019; terceiro ponto - 31 

apreciação e deliberação sobre o projeto de extensão submetido ao 32 
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departamento; quarto ponto – apreciação e deliberação sobre projeto de 33 

pesquisa submetido ao departamento; quinto ponto – apreciação e 34 

deliberação sobre o PGCC submetido para aprovação; sexto ponto –35 

apreciação e deliberação sobre o processo referente à solicitação de 36 

mudança de departamento da docente Ana Paula Ferreira Ramos; sétimo 37 

ponto – discussão sobre proposta do perfil de candidato para ocupar a 38 

vaga da docente Ana Paula no DCT; e oitavo ponto – outras ocorrências. 39 

A pauta posta em votação foi aprovada com nove votos favoráveis, uma 40 

abstenção e nenhum voto contrário. Dando início ao primeiro ponto de 41 

pauta, a chefe do departamento apresentou em caráter votação a Ata da 42 

11ª Reunião Ordinária de 2019. Deliberação: aprovada por dez votos 43 

favoráveis, uma abstenções e nenhum voto contrário. No segundo ponto 44 

de pauta a chefe do departamento colocou em votação a Ata da 45 

2ª Reunião Extraordinária de 2019. Deliberação: aprovada por oito votos 46 

favoráveis, três abstenções e nenhum voto contrário. No terceiro ponto de 47 

pauta, a presidente apresentou o projeto de extensão Caraubaja - Baja 48 

2020, coordenado pelo professor Jackson de Brito Simões. Posto em 49 

votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. No quarto ponto de 50 

pauta, a presidente apresentou o projeto de pesquisa Fabricação e 51 

caracterização de LMF de altas temperaturas, coordenado pelo professor 52 

Jackson de Brito Simões. Posto em votação. Deliberação: aprovado por 53 

unanimidade. No quinto ponto de pauta, foi apresentado, em caráter de 54 

votação, o PGCC submetido para aprovação do departamento. 55 

Deliberação: aprovado por unanimidade. No sexto ponto de pauta, chefe 56 

do departamento proferiu que fez uma consulta a professora Ana Cláudia, 57 

coordenadora do curso de Engenharia Civil, sobre à solicitação de 58 

mudança de departamento da docente Ana Paula Ferreira Ramos. Em 59 

resposta, via e-mail, a professora Ana Cláudia informou que o curso de 60 

Engenharia Civil é de acordo com a mudança da docente do DCT para o 61 

DE, em virtude de a professora Ana Paula ter o perfil semelhante ao do 62 

professor Denis, e consequentemente o perfil definido na última reunião do 63 

departamento. Após algumas falas, o processo foi posto em votação. 64 
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Deliberação: aprovado por unanimidade. No sétimo ponto de pauta, o 65 

professor Jackson de Brito Simões falou que sugeriu o ponto em virtude da 66 

docente Ana Paula ministrar a disciplina de Mecânica Geral I, comum às 67 

engenharias, podendo assim, quem substituí-la contribuir com o 68 

departamento de engenharia. Na oportunidade, sugeriu que fosse 69 

apresentado ao DCT que o perfil do docente para ocupar a vaga da 70 

professora Ana Paula fosse de graduado(a) em engenharia com doutorado 71 

em engenharia. Após discussão, foi criada uma proposta de que o perfil 72 

do(a) docente fosse de graduado(a) em engenharia e mestrado em 73 

engenharia. Posta em votação. Deliberação: aprovada com sete votos 74 

favoráveis, três abstenções e nenhum voto contrário. Na sequência a chefe 75 

do departamento proferiu que irá encaminhar a proposta ao DCT, a fim de 76 

que seja apresentada na reunião do departamento. No oitavo ponto de 77 

pauta, a chefe do departamento informou que na última reunião de centro 78 

o diretor do campus falou que foi aprovada a construção do ginásio de 79 

esporte.  Na oportunidade, a chefe do departamento deu ciência da 80 

existência de recursos para cópias de chaves. Caso os docentes vissem a 81 

necessidade de cópias para a copa e a sala de impressões, 82 

encaminhassem a demanda à direção do campus.  Em discussão, os 83 

docentes optaram por solicitar as cópias das chaves para a copa e sala de 84 

impressões do bloco de professores I. O professor Jackson de Brito 85 

Simões agradeceu aos colegas pela indicação ao prêmio servidor destaque 86 

e disse que espera contribuir ainda mais com a instituição, e deseja corrigir 87 

algumas falhas como servidor público. Nada mais havendo a discutir ou 88 

constar, a presidente deu por encerrada a reunião. Assim, eu, Hilário 89 

Sousa de Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que será 90 

assinada por mim, e pela chefe do departamento que presidiu esta reunião 91 

e pelos demais presentes. 92 

 93 

   _________________________                            _______________________ 94 

     Ítalla Medeiros Bezerra                                         Hilário Sousa de Oliveira   95 
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           Chefe do DE                                                        Secretário Executivo 96 

      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 97 
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