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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, com início 1 

às dez horas, no auditório do bloco I de professores, na sede do Campus 2 

da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, situada na RN 3 

duzentos e trinta e três, km um, Sítio Esperança II, zona rural, nesta 4 

cidade de Caraúbas, foi realizada a segunda reunião ordinária com 5 

docentes do Departamento das Engenharias – DE, com a seguinte pauta 6 

para deliberação: 1) Justificativas de ausência; 2) Deliberação sobre as 7 

atas da 1ª Reunião Ordinária de 2018 e a 1ª Reunião Extraordinária de 8 

2018; 3) Processo de renovação de afastamento da docente Adiana 9 

Nascimento Silva; 4) Processo de afastamento do docente Wellington 10 

Lorran Gaia Ferreira; 5) Distribuição da carga horária docente do 11 

semestre 2018.1; 6) Proposta de calendário de reuniões ordinárias do 12 

departamento para 2018.1; 7) Outras ocorrências. Justificaram suas 13 

ausências o professor Ítalla Medeiros Bezerra, José Ailton Leão Barboza 14 

Júnior e Manoel Denis Costa Ferreira, sendo aprovadas as justificativas 15 

de ausência, ficando sob condição, a justificativa do professor José Ailton 16 

Leão Barboza Júnior, aguardando a apresentação de atestado médico. . 17 

A reunião foi aberta e coordenada pelo Vice Chefe do DE, professor Dr. 18 

Valdemir Praxedes da Silva Neto, que deu início aos trabalhos do dia 19 

agradecendo a presença de todos e colocando em votação o acréscimo 20 

dos seguintes pontos de pauta: Apreciação e deliberação dos Projetos de 21 

Pesquisa e Extensão da professora Leonete Cristina de Araújo F 22 

Medeiros Silva; Apreciação e deliberação do PIAD da professora Márcia 23 

Yara de Oliveira Silva, sugeridos por ele mesmo e Discussão sobre 24 

eleições para representação discente no DE, sugerido pelo professor 25 

Jackson de Brito Simões. Aprovado pela maioria dos presentes esse 26 

acréscimo, o professor Valdemir Praxedes pôs em discussão o segundo 27 
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ponto da pauta, a aprovação das Atas da 1ª Reunião Ordinária de 2018 e 28 

a 1ª Reunião Extraordinária de 2018, que foi aprovada por maioria 29 

simples. Os processos de renovação de afastamento da docente, Adiana 30 

Nascimento Silva, e o de afastamento do professor Wellington Lorran 31 

Gaia Ferreira, também foram aprovados pela maioria dos presentes. 32 

Neste ponto, o professor Jackson de Brito Simões sugeriu que fosse 33 

crida uma comissão para revisar os critérios de pontuação para formação 34 

da lista dos candidatos a afastamento para pós-graduação, uma vez que 35 

os critérios atuais de cada departamento poderia ter prejudicado algum 36 

docente. Esta comissão poderia ser formada por um membro de cada 37 

departamento. Ficou determinado ainda que o representante do 38 

departamento no Conselho de Centro levaria essa sugestão à 39 

Assembleia do Centro para deliberação. Chegando a deliberação sobre a 40 

distribuição da carga horária docente no semestre 2018.1 foi entregue 41 

pelo professor Walber Medeiros Lima um documento no qual o mesmo 42 

expunha as justificativas para fundamentação de sua solicitação de 43 

abertura de turmas duplicadas, documento este que fora outrora 44 

solicitado pela chefia do departamento das Engenharias atendendo a 45 

uma solicitação da PROGRAD. O professor Walber solicitou ainda a 46 

chefia do DE que lhe fosse encaminhado o memorando da PROGAD no 47 

qual  se embasava a solicitação desta justificativa. A distribuição da 48 

carga horária docente para o semestre de 2018.1 foi aprovada por treze 49 

(13) votas a favor. Ficou determinado ainda a realocação do professor  50 

Wellington Lorran Gaia Ferreira em suas turmas até a chegada de um 51 

substituto, uma vez que ainda não foi concluído seu processo de 52 

afastamento. Por fim, ficou aprovada a proposta de calendário de 53 

reuniões ordinárias do departamento para 2018.1 pela maioria dos 54 

presentes. Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o 55 

vice chefe do DE, o professor, Valdemir Praxedes da Silva Neto, 56 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 57 
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constar, eu, Maria Verlangia Alves Peixoto, Secretária Executiva, lavrei a 58 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, contendo vinte e 59 

duas assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, 60 

segue assinada por mim e pelo Senhor Vice Chefe Do Departamento das 61 

Engenharias - DE, Professor Dr. Valdemir Praxedes da Silva Neto. 62 

 63 

 64 

          _____________________                           _______________________ 65 

    Valdemir Praxedes da Silva Neto                     Maria Verlangia Alves Peixoto 66 

      Vice Chefe de Departamento                                Secretária Executiva 67 

 Campus Caraúbas/RN.                                    Campus Caraúbas/RN. 68 


