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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO 

DAS ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE 

 

Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, com início às 1 

nove horas e trinta minutos, no auditório do bloco de professores I, no 2 

Centro Multidisciplinar de Caraúbas da Universidade Federal Rural do 3 

Semiárido – UFERSA, situada na RN duzentos e trinta e três, km um, 4 

Sítio Esperança II, zona rural, nesta cidade de Caraúbas, foi realizada a 5 

primeira Reunião Extraordinária do Departamento das Engenharia - DE, 6 

presidida pela Chefe deste Departamento, a professora Italla Medeiros 7 

Bezerra. Justificaram suas ausências na reunião os seguintes 8 

professores: Desirré Alves de Oliveiras, Marcela de Sá Leitão Assunção, 9 

Rodrigo Prado de Medeiros, Walber Medeiros Lima, Gilvan Bezerra dos 10 

Santos Júnior e Wellington Lorran Gaia Ferreira. A reunião foi aberta com 11 

a palavra da professora Italla Medeiros, que agradeceu a presença de 12 

todos. Em seguida, a mesma colocou os pontos de pauta para 13 

aprovação, quais sejam: 1) Escolha dos representantes do Departamento 14 

das Engenharias – DE para o Conselho do Centro Multidisciplinar de 15 

Caraúbas; 2) Apreciação sobre critérios que poderão ser aceitos como 16 

justificativas de ausências nas Assembleias do Departamento; 3) 17 

Calendário de Reuniões Ordinárias do Departamento das Engenharias – 18 

DE para o semestre 2017.2. Em relação ao ponto 1 da pauta, se 19 

candidataram a representantes do Departamento perante o Concelho do 20 

Centro, os professores Valdemir Praxedes da Silva Neto, Rafael Luz 21 

Espíndola e a professora Tânia Luna Laura, sendo eleito o professor 22 

Rafael Luz Espíndola, com seis(06) votos, ficando como suplente o 23 

professor Valdemir Praxedes da Silva Neto, eleito com cinco(05) votos. A 24 

professora Tânia Luna Laura recebeu dois (02) votos. No ponto de pauta 25 

2 foi discutido e posto em votação as sugestões do professor Jackson de 26 

Brito Simões e as sugestões da chefia do Departamento sobre os 27 
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critérios que poderiam ser aceitos como justificativas de ausências nas 28 

Assembleias do Departamento. Foram elencados os seguintes critérios: 29 

Realização de ações de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito da 30 

UFERSA; Participação como membro em banca de graduação, pós-31 

graduação e concurso público; Consulta e acompanhamento familiar ou 32 

procedimento médico; Servidor estudante regular no âmbito da UFERSA. 33 

Discutindo o critério de atividades em Pesquisa, Extensão e Ensino, o 34 

professor Jackson de Brito Simões fez menção às atividades 35 

desenvolvidas em outras localidades, sugerindo que também fossem 36 

consideradas as ações realizadas fora do campus como justificativas 37 

para as ausências em assembleias. A professora Erica Natasche de 38 

Medeiros Gurgel Pinto indagou sobre a necessidade de se comprovar a 39 

justificativa das ausências, bem como quem seria o responsável por 40 

deferir ou indeferir essas justificativas. A chefia do Departamento 41 

informou que seria necessária sim uma comprovação e que nas reuniões 42 

subsequentes, o primeiro ponto de pauta seria a aprovação ou não 43 

dessas justificativas. Colaborando com a pauta, a professora Érica 44 

Natasche sugeriu a adoção de um prazo para que os ausentes 45 

pudessem fazer a comprovação de sua justificativa. Esse prazo ficou 46 

estipulado em três (03) dias úteis. Continuando com a discussão, o 47 

professor Valdemir Praxedes sugeriu que houvesse uma análise anterior 48 

dessas justificativas pela chefia, para verificar se estão de acordo com os 49 

critérios acordados em assembleia, levando para a reunião posterior 50 

somente os casos que não se enquadrarem nos critérios arrolados. Ficou 51 

então aprovado os critérios de justificativa de ausência, quais sejam, 52 

Realização de atividades de Pesquisa e Extensão cadastradas no âmbito 53 

da UFERSA e realizadas fora do Campus, aprovado com doze votos a 54 

favor e uma abstinência; Aula regular em disciplina devidamente 55 

cadastrada no SIGAA; Participação como membro avaliador em bancas 56 

de graduação, pós-graduação (strito sensu e lato sensu) e concursos 57 
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públicos; Atestado médico, de comparecimento ou acompanhamento, 58 

com prazo de 03 dias úteis para comprovação da justificativa; Ausências 59 

prevista em lei; Servidor Estudante regular no âmbito da UFERSA; 60 

Participação em reuniões de conselhos, comissões e comitês 61 

estabelecidos por portaria; Participação em eventos de ensino, pesquisa 62 

ou extensão, sendo todos aprovado por unanimidade. Ficou, ainda, 63 

acordado, em relação ao calendário para as reuniões ordinárias, que as 64 

mesma serão realizadas nos turnos matutino e vespertino, 65 

preferencialmente nas terças, quartas e quintas, nos horários das dez 66 

horas, no turno matutino e às quinze horas no turno vespertino. Segue 67 

em anexo o calendário aprovado por esta assembleia.  Encerrando a 68 

ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a Chefia do Departamento 69 

das Engenharias, na pessoa da Professora Ítalla Medeiros Bezerra 70 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 71 

constar, eu, Maria Verlangia Alves Peixoto, Secretária Executiva, lavrei a 72 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, contendo quatorze 73 

assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, 74 

segue assinada por mim e pela Senhora Chefe Do Departamento das 75 

Engenharias - DE, Professora Dra. Italla Medeiros Bezerra. 76 

 77 
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          _____________________                           _______________________ 79 

          Italla Medeiros Bezerra                                Maria Verlangia Alves Peixoto 80 
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