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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, com 1 

início às treze e trinta horas, no auditório do bloco I de professores, na 2 

sede do Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – 3 

UFERSA, situada na Avenida Universitária “Leto Fernandes”, Sítio 4 

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

primeira reunião ordinária com docentes do Departamento das 6 

Engenharias – DE, com a seguinte pauta para deliberação: 1) 7 

Homologação da aprovação ad referendum dos projetos de extensão 8 

submetidos ao departamento; 2) Apreciação e deliberação sobre os 9 

projetos de extensão submetidos ao Departamento; 3) Homologação da 10 

aprovação ad referendum dos projetos de pesquisa submetidos ao 11 

departamento; 4) Apreciação e deliberação sobre o projeto de pesquisa 12 

submetido ao Departamento; 5) Apreciação e deliberação sobre o 13 

calendário de Reuniões Ordinárias do período 2019.1; 6) Apreciação e 14 

deliberação sobre os PIAD 2018.2 e RIAD 2018.1; 7) Apreciação e 15 

deliberação sobre o processo de afastamento para qualificação do 16 

docente Wendell Albano e 8) Outras ocorrências. A reunião foi aberta e 17 

coordenada pela Chefia do Departamento de Engenharias, professora 18 

Doutora Italla Medeiros Bezerra, que deu início aos trabalhos do dia 19 

agradecendo a presença de todos e colocando em discussão a votação 20 

das justificativas de ausência. Justificaram suas ausências os 21 

professores: Antônio Alisson Alencar Freitas e Desireé Alves de Oliveira, 22 

sendo as justificativas aprovadas por unanimidade, conforme resolução 23 

departamental. Em seguida deu-se início a apreciação da pauta onde o 24 

docente Marcus Vinícius Silvério Costa propôs uma inversão na ordem, 25 

onde o ponto 7(sete) passaria a ser o primeiro ponto e o ponto 6(seis) 26 
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passaria a ser o segundo ponto, permanecendo os demais na ordem 27 

apresentada. A proposição foi apreciada e em votação, aprovada por 28 

doze (12) votos a favor, nenhum contra e cinco (05) abstenções. 29 

Considerando esta alteração, a pauta foi apreciada e aprovada por 30 

dezesseis (16) votos a favor, nenhum contra e uma (01) abstenção. Em 31 

seguida passou-se a discutir o primeiro ponto: Apreciação e deliberação 32 

sobre o processo de afastamento para qualificação do docente Wendell 33 

Albano, onde o referido docente fez alguns esclarecimentos sobre o 34 

andamento do seu doutorado, respondendo aos questionamentos 35 

apresentados, e explicou a necessidade de incluir um novo documento 36 

ao processo para atender a questão dos prazos. Alguns questionamentos 37 

foram registrados sobre a ordem dos afastamentos e da necessidade de 38 

maiores orientações sobre os procedimentos a serem adotados com 39 

relação aos prazos para abertura dos processos, inclusive com a 40 

sugestão de que o Conselho de Centro oriente essa questão, sobretudo 41 

para os docentes listados no ranking. A docente Italla Medeiros Bezerra 42 

esclareceu que foi criada uma comissão pelo Conselho de Centro, com a 43 

representação dos três departamentos para estudar a Resolução 44 

CONSUNI/UFERSA nº 003/2018, buscar os devidos esclarecimentos 45 

sobre a referida Resolução e apresentar um relatório com os resultados, 46 

e que a portaria da comissão foi emitida pela Direção, esta semana, após 47 

o período de férias dos docentes. Na sequencia, em regime de votação, 48 

a renovação do processo foi aprovada por quatorze (14) votos a favor, 49 

nenhum voto contra e três (03) abstenções. Segundo ponto: Apreciação 50 

e deliberação sobre os PIADs 2018.2 e RIADs 2018.1, onde a chefia do 51 

Departamento informou que recebeu do Setor Pedagógico os 52 

documentos e fez uma análise, onde verificou que quatro (04) docentes 53 

não entregaram PIADs 2018.2 e RIADs 2018.1 e que, quatro (04) RIADs 54 

2018.1 e um PIAD 2018.2 estavam incoerentes. Informou ainda que 55 

enviou e-mail para os docentes com pendências, solicitando as correções 56 
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e que trouxe a situação para a apreciação da assembleia do 57 

Departamento. Alguns questionamentos foram feitos sobre a 58 

institucionalidade de se fazer esses documentos, e sobre a prática ser 59 

realizada apenas na UFERSA Caraúbas, sendo esclarecido que existe a 60 

institucionalidade, pois está previsto no regimento, e que esse 61 

procedimento deveria ser realizado em todos os Campi. Ainda se 62 

questionou sobre a falta de dinâmica nos documentos e no modelo 63 

vigente, bem como a forma que estes deveriam ser apreciados. O 64 

professor Jackson de Brito Simões propôs que os PIADs 2018.2 e RIADs 65 

2018.1 fossem todos aprovados, com a ressalva de que, os documentos 66 

que apresentam necessidade de alterações, sejam corrigidos pelos 67 

docentes e apresentados posteriormente à chefia do Departamento. A 68 

proposta foi colocada em votação e aprovada por treze (13) votos a 69 

favor, nenhum voto contra e quatro (04) abstenções. Terceiro ponto: 70 

Homologação da aprovação ad referendum dos projetos de extensão 71 

submetidos ao departamento, sendo eles: “Disseminação da prática 72 

esportiva do xadrez nas instituições de ensino” e “Inserção da 73 

comunidade caraubense na UFERSA através da prática de Jiu-Jitsu” do 74 

docente Dorgival Albertino da Silva Júnior, que aproveitou para fazer os 75 

esclarecimentos necessários. Neste ponto, observou-se que a área de 76 

conhecimento dos projetos de extensão está relacionada a atividades 77 

esportivas e culturais, diferindo da área de conhecimento ligada ao Curso 78 

de Engenharia. Em regime de votação apresentou-se o seguinte 79 

resultado: aprovado por quinze (15) votos a favor, nenhum voto contra e 80 

duas (02) abstenções. Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre os 81 

projetos de extensão submetidos ao Departamento, sendo eles: “Pilares 82 

Engenharia Jr” da docente Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros 83 

Silva e “Curso de Pedreiro – Nível básico” e “Encanador Residencial” da 84 

docente Ana Cláudia Araújo Fernandes, sendo estes aprovados por 85 

dezesseis (16) votos a favor, nenhum voto contra e uma (01) abstenção. 86 
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Neste ponto o docente Jackson de Brito Simões sugeriu que os 87 

coordenadores de Extensão e Pesquisa do Campus tivessem a 88 

atribuição de analisar os projetos com antecedência e emitir um parecer, 89 

de forma a orientar a votação dos docentes na reunião. A docente 90 

Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros Silva esclareceu que essa 91 

análise é feita em momento posterior, pelas pró-reitorias, que podem, 92 

inclusive, não aprovar os projetos, embora estes tenham sido aprovados 93 

na reunião departamental. Considerando que a reunião ultrapassou o 94 

tempo previsto, de uma hora e trinta minutos, a chefia do Departamento 95 

colocou em apreciação a continuidade da reunião, que foi aprovada por 96 

unanimidade. Quinto ponto: Homologação da aprovação ad referendum 97 

dos projetos de pesquisa submetidos ao departamento sendo eles: 98 

“Desenvolvimento de Circuitos e Sistemas para Aplicações em Rádio 99 

Definido por Software,” “MAMEC – Monitoramento da Atividade Mecânica 100 

e Elétrica do Coração” e “APCASE – Aquisição, Processamento, 101 

Classificação e Aplicação de Sinais Eletromiográficos” do docente 102 

Francisco de Assis Brito Filho, onde feitos os esclarecimentos 103 

necessários, em regime de votação, apresentou-se o seguinte resultado: 104 

aprovado por dezesseis (16) votos a favor, nenhum voto contra e uma 105 

(01) abstenção. Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre o projeto de 106 

pesquisa submetido ao Departamento: “Proposta de Implantação de uma 107 

WETLAND como Tratamento Terciário de Efluente Anaeróbico de 108 

Comunidade Universitária no Semiárido”, da docente Leonete Cristina de 109 

Araújo Ferreira Medeiros Silva, sendo este aprovado por unanimidade. 110 

Sétimo ponto: Apreciação e deliberação sobre a proposta de calendário 111 

de reuniões ordinárias departamentais 2019.1, onde a professora Italla 112 

Medeiros Bezerra apresentou uma proposta inicial, considerando 113 

encaminhamentos anteriores, e abriu para discussão. Após algumas 114 

falas com sugestões diversas, encaminhou-se para votação duas 115 

propostas: - as reuniões devem acontecer às quartas-feiras, das quinze 116 
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às dezessete horas - que obteve três (03) votos, e - as reuniões devem 117 

acontecer às quartas-feiras, das treze e trinta às quinze horas - que 118 

obteve cinco (05) votos, sendo a proposta vencedora, com o registro de 119 

nove (09) abstenções. Observa-se que no calendário de assembleias 120 

ordinárias, permanece a duração máxima de uma hora e meia para as 121 

reuniões, sendo considerada a possibilidade de estender esse tempo, 122 

mediante deliberação e aprovação na assembleia, bem como as datas 123 

inicialmente propostas pela chefia do Departamento. Oitavo ponto: 124 

Outras ocorrências, onde a professora Ítalla Medeiros Bezerra informou 125 

que o Setor de Compras e Contratos enviou um e-mail com o calendário 126 

de 2019 para as solicitações. Após algumas falas mencionando que, 127 

parte do prazo coincidiu com o período de férias dos docentes, 128 

encaminhou-se que a chefe do Departamento envie um memorando a 129 

Direção do campus solicitando a prorrogação deste prazo. Encerrando a 130 

ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a chefe do Departamento de 131 

Engenharias - DE, professora, Ítalla Medeiros Bezerra, agradeceu a 132 

presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, 133 

Rosane Fernandes de Sousa Gurgel, Secretária Executiva, lavrei a 134 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, que depois de lida 135 

e achada conforme pelos presentes, segue assinada por mim e pela 136 

Senhora Chefe Do Departamento das Engenharias - DE, Professora 137 

Doutora Ítalla Medeiros Bezerra. 138 

 139 

 140 

          _____________________                     _________________________ 141 

            Ítalla Medeiros Bezerra                   Rosane Fernandes de Sousa Gurgel 142 

            Chefe de Departamento                               Secretária Executiva 143 

   Campus Caraúbas/RN.                              Campus Caraúbas/RN. 144 


