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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO 

DAS ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezoito, com início às nove 1 

horas, no auditório do bloco dos Professores I, no Centro Multidisciplinar 2 

de Caraúbas da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, 3 

situada na RN duzentos e trinta e três, km um, Sítio Esperança II, zona 4 

rural, nesta cidade de Caraúbas, foi realizada a segunda Reunião 5 

Extraordinária do Departamento das Engenharia - DE, presidida pela 6 

Chefe deste Departamento, a professora Italla Medeiros Bezerra. 7 

Justificaram suas ausências na reunião os seguintes professores: Érica 8 

Natasche de Medeiros Gurgel Pinto, Jackson de Brito Simões, Rodrigo 9 

Prado de Medeiros, Valdemir Praxedes da Silva Neto. A reunião foi 10 

aberta com a palavra da professora Italla Medeiros, que agradeceu a 11 

presença de todos e colocou em apreciação as justificativas de ausência. 12 

Em seguida, foi posta em apreciação a pauta da reunião: 1) Deliberação 13 

sobre as justificativas de ausência; 2) Apreciação e deliberação sobre o 14 

processo de renovação de afastamento do docente Wendel Silva Cabral; 15 

3) Apreciação e deliberação sobre minuta que regulamenta os Regimes 16 

de Trabalho e distribuição de carga horária das atividades docentes das 17 

Carreiras de Magistério Federal e no âmbito da Ufersa. A pauta foi 18 

aprovada por nove (9) votos. Seguindo a pauta do dia, as justificativas de 19 

ausências foram aprovadas mediante comprovação posterior dos 20 

atestados médicos. Com sete (7) votos a favor, o processo de renovação 21 

de afastamento do professor Wendel Silva Cabral foi renovado. 22 

Apreciando o terceiro ponto de pauta, o professor Marcus Vinícius 23 

Silvério Costa sugeriu em sua fala que fosse rejeitado todo o texto da 24 

referida minuta, uma vez que a instituição já dispõe de mecanismos 25 

aptos para regulamentar os trabalhos do corpo docente da instituição. 26 

Ainda se referindo a este ponto, a assembleia decidiu-se pela rejeição do 27 
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texto com as alterações feitas pelo relator por onze (11) votos contra. 28 

Apreciando o documento como um todo foi proposta as seguintes 29 

alterações: excluir o artigo quarto em sua totalidade; suprimir o termo 30 

“máximo de oito horas” do artigo doze; acrescentar ao artigo quatorze a 31 

determinação de que o PAS e o RAS deveriam ser apresentados ao 32 

corpo docente antes de serem implantados na instituição; a apresentação 33 

do PAS fosse reagendado para a segunda reunião ordinária alterando o 34 

artigo quinze, que sugeria a primeira reunião; a retirada do termo “não” 35 

do caput do artigo dezenove. Quanto aos limites da carga horária 36 

semanal por atividades realizadas, a assembleia decidiu pelas seguintes 37 

alterações: Ministrar aulas em disciplinas presenciais de cursos de 38 

graduação ou programa de pós-graduação stricto sensu, mantidos pela 39 

UFERSA para Docente que exerce função de Chefe de Departamento, 40 

Coordenador Acadêmico ou Administrativo, Coordenador de curso de 41 

graduação ou programa de pós-graduação adoção de carga horária de 42 

no máximo vinte horas semanais; Preparar aula, atendimento e 43 

acompanhamento de aluno e correção de avaliações das disciplinas 44 

presenciais e demais atividades de apoio ao ensino para no máximo 1 45 

hora por cada hora aula semanal + 1 hora para cada dez alunos 46 

matriculados; Orientar aluno de graduação em  estágio obrigatório ou não 47 

obrigatório (remunerado ou não) alterar a CH máxima para 5h; Orientar 48 

aluno do programa institucional de permanência acadêmica ou similares 49 

ou trabalhos de conclusão de cursos de graduação, alterar a CH máxima 50 

para 10h; Participar de bancas de trabalho de conclusão de curso, de 51 

especialização, qualificação ou defesa de mestrado ou de doutorado na 52 

condição de examinador, alterar o texto para "Participar de bancas de 53 

trabalho de conclusão de curso, de estágio, de especialização, 54 

qualificação ou defesa de mestrado ou de doutorado na condição de 55 

examinador" e aumentar a CH máxima para 10h; Tutor de grupo do 56 

Programa de Educação Tutorial (PET), alterar a CH mínima para 5h e 57 
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máxima para 10h; Coordenar projetos de pesquisa ou desenvolvimento 58 

tecnológico financiados, cadastrados no SIGAA, retirar o texto "No 59 

máximo 4 horas semanais por programa/projeto"; Orientar aluno do 60 

programa institucional de iniciação científica, bolsista de iniciação 61 

científica júnior, iniciação científica, iniciação em desenvolvimento 62 

tecnológico, alterar a CH máxima para 10h; Coordenar projetos de 63 

pesquisa ou desenvolvimento tecnólogico não financiados, cadastrados 64 

no SIGAA, retirar o texto "No máximo 3 horas semanais por 65 

programa/projeto"; Orientar aluno de extensão, Alterar a CH máxima para 66 

10h; Coordenar ou participar da equipe responsável por programa ou 67 

projeto de extensão, financiados ou não, cadastrados no SIGAA, separar 68 

o item 30 em três subitens, conforme na classe de pesquisa:  30.1 = 69 

Coordenar programas ou projetos de extensão financiados, cadastrados 70 

no SIGAA (CH mínima de 4h, CH máxima de 20h); 30.2 = Coordenar 71 

programas ou projetos de extensão não financiados, cadastrados no 72 

SIGAA (CH mínima de 4h, CH máxima de 15h); 30.3 = Participar da 73 

equipe responsável por programa ou projeto de extensão financiado ou 74 

não, cadastrado no SIGAA (CH mínima de 4h, CH máxima de 7,5); 75 

Coordenar unidade suplementar (Responsável Técnico de Laboratório), 76 

retirar o texto "Coordenar unidade suplementar"; Participar de Conselho 77 

de Centro, alterar a CH máxima para 9h; Participar de Colegiado de 78 

Curso e NDE, alterar a CH máxima para 6h. Acrescentar uma linha 79 

abaixo com o item: "Participar de Assembleias Departamentais (CH 80 

mínima não estimada, CH máxima de 3h); Demais atividades não 81 

contempladas nessa Resolução mediante autorização do Chefe de 82 

Departamento, alterar a CH máxima para 20h. Encerrando a ordem do 83 

dia e nada mais havendo a tratar, a Chefia do Departamento das 84 

Engenharias, na pessoa da Professora Ítalla Medeiros Bezerra 85 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 86 

constar, eu, Maria Verlangia Alves Peixoto, Secretária Executiva, lavrei a 87 
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presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, contendo treze (13) 88 

assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, 89 

segue assinada por mim e pela Senhora Chefe Do Departamento das 90 

Engenharias - DE, Professora Dra. Italla Medeiros Bezerra. 91 

 92 

 93 

          _____________________                           _______________________ 94 

          Italla Medeiros Bezerra                                Maria Verlangia Alves Peixoto 95 

         Chefe de Departamento                                    Secretária Executiva 96 

 Campus Caraúbas/RN.                                    Campus Caraúbas/RN. 97 


