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ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 1 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS - DE DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 2 

 3 

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, com início às 13 4 

horas e 30 minutos, aconteceu a segunda reunião extraordinária do 5 

Departamento de Engenharias - DE, de forma remota, em uma sala de 6 

reuniões através do Google Meet. Estiveram presentes os professores: 7 

Italla Medeiros Bezerra, a qual presidiu a reunião, Adiana Nascimento 8 

Silva, Ana Cláudia Araújo Fernandes, Ana Cláudia de Melo Caldas 9 

Batista, Antônio Alisson Alencar Freitas, Desireé Alves de Oliveira, 10 

Dorgival Albertino da Silva Júnior, Erica Natasche de Medeiros Gurgel 11 

Pinto, Francisco das Chagas Barbosa de Sena, Francisco de Assis 12 

Brito Filho, Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, Jackson de Brito 13 

Simões, Márcia Yara de Oliveira Silva, Marcus Vinícius Silvério Costa, 14 

Rafael Luz Espíndola, Tânia Luna Laura, Walber Medeiros Lima e 15 

Wendell Silva Cabral. Justificou ausência o professor: Rudson de Souza 16 

Lima. Verificada a existência de quorum legal, a chefe do departamento, 17 

professora Italla Medeiros Bezerra, deu início à reunião saudando a todos, 18 

agradecendo as presenças. Iniciou com a votação das justificativas de 19 

ausência, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, foi feita a 20 

leitura da pauta com os seguintes pontos: primeiro ponto - apreciação e 21 

deliberação sobre a ata da 12ª Reunião Ordinária de 2019; segundo 22 

ponto - apreciação e deliberação sobre a ata da 1ª Reunião Extraordinária 23 

de 2020; terceiro ponto - apreciação e deliberação sobre perfis de 24 

candidatos para processo seletivo de professor substituto; quarto ponto – 25 

homologação de aprovação por ad referendum de projeto de pesquisa 26 

submetido ao departamento; quinto ponto – apreciação e deliberação 27 

sobre a ação de extensão submetida ao departamento; sexto ponto – 28 

apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que dispõe sobre a 29 

oferta opcional de componentes curriculares em Período Suplementar 30 
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Excepcional em função da pandemia de COVID-19. A pauta posta em 31 

votação foi aprovada com quinze votos favoráveis, duas abstenções e 32 

nenhum voto contrário. Dando início ao primeiro ponto de pauta, a chefe 33 

do departamento apresentou em caráter de votação a Ata da 34 

12ª Reunião Ordinária de 2019. Deliberação: aprovada por trezes votos 35 

favoráveis, quatro abstenções e nenhum voto contrário. No segundo 36 

ponto de pauta, a chefe do departamento colocou em votação a Ata da 37 

1ª Reunião Extraordinária de 2020. Deliberação: aprovada por treze votos 38 

favoráveis, quatro abstenções e nenhum voto contrário. No terceiro ponto 39 

de pauta, a presidente apresentou dois perfis de candidatos, aos cursos de 40 

Engenharia Civil e Engenharia Elétrica cada. A chefia do departamento 41 

citou que a princípio a UFERSA não estaria fazendo contratações de 42 

professores substitutos e nem abrindo novos editais, porém ela considerou 43 

coerente apresentar nesse momentos essas propostas, visto a 44 

necessidade de professor substituto devido a futura licença maternidade 45 

que será usufruída pela professora Erica Natasche. Ainda, a professora 46 

Italla Medeiros citou o caso do professor Ailton Júnior, que se encontra em 47 

licença para tratamento de saúde e ocupa o primeiro lugar na lista do Plano 48 

de Qualificação e formação Docente (PQD) de 2020, para doutorado, além 49 

dos professores Francisco Brito e Hugo Maia no PQD de 2020 para o pós-50 

doutorado. A chefia do departamento então sugeriu que esses perfis já 51 

estivessem prontos, para encaminhar para a Comissão Permanente de 52 

Processo Seletivo (CPPS), até como forma de demonstrar a demanda do 53 

Departamento de Engenharias do campus Caraúbas. O professor Marcus 54 

Vinícius questionou como ficaria a situação das disciplinas, ministradas por 55 

professores substitutos, no caso do retorno dos professores efetivos, onde 56 

foi avisado que os contratos dos professores substitutos continuam 57 

normalmente durante a pandemia, e caso o professor substituto inicie uma 58 

disciplina, durante o Período Suplementar Excepcional, o professor efetivo 59 

terá de assumir essa disciplina no seu retorno. O professor Rafael Luz 60 
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então pediu a palavra, onde o mesmo questionou a chefia do departamento 61 

se também não seria prudente o curso de Engenharia Mecânica também 62 

solicitar uma vaga para professor substituto, para a vaga do professor 63 

Diego Diniz, que ainda poderia demorar a voltar do afastamento. A chefia 64 

então respondeu que os contratos de novos substitutos somente podem 65 

ser realizados mediante uma avaliação do Procurador junto à UFERSA. A 66 

professora Italla Medeiros, também ressaltou o fato de que todos os 67 

processos de afastamento, a partir daquele momento, devem ser feitos via 68 

pares. Ao pedir a palavra, o professor Alisson Freitas, comentou que em 69 

relação a Engenharia Elétrica, a situação não ficará muito grave, devido a 70 

distribuição das disciplinas do professor Ailton Júnior para ele e para o 71 

professor Francisco Brito. Alisson Freitas também comentou que a 72 

professora Sâmara Paiva já está próxima de retornar do afastamento. 73 

Deliberação: treze votos favoráveis e quatro abstenções. No quarto ponto 74 

de pauta, a presidente apresentou o projeto de pesquisa Aquisição e 75 

processamento de sinais eletroencefalográficos para aplicações médicas e 76 

de controle, coordenado pelo professor Francisco de Assis Brito Filho. A 77 

chefia do departamento informou que a PROPPG informou que os projetos 78 

de pesquisa não poderiam ser aprovados via ad referendum, devido ao 79 

edital de pesquisa lançado. Porém, como o projeto havia sido cadastrado 80 

antes dessa orientação da PROPPG, a chefia já havia feito o ad 81 

referendum, visando não prejudicar o projeto. O professor Francisco Brito 82 

comunicou que o projeto já constava como em execução para ele. A 83 

professora Italla Medeiros informou que irá buscar informações se o projeto 84 

de pesquisa do professor Francisco Brito estaria realmente aprovado. O 85 

professor Marcus Vinícius então questionou a possibilidade da chefia do 86 

departamento buscar informações, com a Direção ou com o Coordenador 87 

de Pesquisa, sobre os prazos que a PROPPG definiu para a apresentação 88 

dos projetos de pesquisa e sobre a inteligibilidade do edital. Posto em 89 

votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. No quinto ponto de 90 
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pauta, a chefe do departamento deliberou sobre ação de extensão 91 

submetido ao departamento, de responsabilidade do professor Jackson de 92 

Brito Simões. O professor Jackson Simões, ao pedir a palavra, comentou a 93 

importância dessa extensão, que se propõe a discutir à aplicação dos 94 

cursos de engenharia no mercado de trabalho, através de palestras, 95 

ministradas através de engenheiros das diferentes áreas. Deliberação: 96 

aprovado por unanimidade. No sexto ponto de pauta, a chefe do 97 

departamento apresentou a minuta de resolução que dispõe sobre a oferta 98 

opcional de componentes curriculares em Período Suplementar 99 

Excepcional em função da pandemia de COVID-19. A chefe do 100 

departamento então abriu discussão sobre a minuta proposta pelo relator, 101 

professor Manoel Quirino. O professor Alisson Freitas então sugeriu que as 102 

Portarias N° 343 e Nº345, da minuta, fossem melhor analisadas na reunião 103 

de Conselho de Centro. A professora Ana Batista, então solicitou que o 104 

quinto artigo fosse melhor explicado, no que se refere a distribuição da 105 

carga horária semanal. Outra dúvida, que ocorreu de forma comum aos 106 

vários docentes, se refere ao acompanhamento das turmas do período 107 

suplementar excepcional. A chefe do departamento então ficou 108 

encarregada de buscar mais informações sobre esse acompanhamento na 109 

reunião de Conselho de Centro. Ao ser questionada sobre como seria esse 110 

período suplementar, a chefe do departamento então explicou que tal 111 

semestre é de caráter opcional, tanto para docentes como para discentes, 112 

e que o departamento não iria deliberar sobre a oferta de disciplinas. Em 113 

relação a minuta, todos os pontos foram discutidos, votados, e 114 

posteriormente inseridos na proposta, conforme documento anexo a esta 115 

ata. Deliberação: onze votos favoráveis ao parecer da relatoria, dois votos 116 

contra o parecer da relatoria e três abstenções. Nada mais havendo a 117 

discutir ou constar, a presidente deu por encerrada a reunião. Assim, eu, 118 

Danilo Vieira Cruz, secretario ad hoc, lavrei a presente ata que será 119 
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assinada por mim, pela chefe do departamento que presidiu esta reunião e 120 

pelos demais presentes. 121 

 122 

   _________________________                            _______________________ 123 

       Italla Medeiros Bezerra                                             Danilo Vieira Cruz   124 

            Chefe do DE                                                        Secretário ad hoc 125 

       Campus Caraúbas                                                   Campus Caraúbas 126 
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