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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE 

 

Aos vinte e nove dias do mês de Novembro de dois mil e dezessete, com 1 

início às quinze horas e trinta minutos, no auditório do bloco de 2 

professores I, no Centro Multidisciplinar de Caraúbas da Universidade 3 

Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, situada na RN duzentos e trinta 4 

e três, km um, Sítio Esperança II, zona rural, nesta cidade de Caraúbas, 5 

foi realizada a segunda Reunião Ordinária do Departamento de 6 

Engenharias – DE, conforme lista de participantes em anexo. 7 

Justificaram suas ausências na reunião os seguintes professores: 8 

Jackson de Brito Simões, Walber Medeiros Lima, Marcus Vinicius Silvério 9 

Costa, Dorgival Albertino da Silva Júnior, Tânia Luna Laura, Desireé 10 

Alves de Oliveira, Rodrigo Prado de Medeiros, Wellington Lorran Gaia 11 

Ferreira. A reunião foi aberta e presidida pela Chefe deste Departamento, 12 

a professora Italla Medeiros Bezerra, que gradeceu a presença de todos 13 

e apresentou a pauta para apreciação com os seguintes pontos:  14 

Apreciação e deliberação sobre justificativas de ausência, Aprovação da 15 

ata da reunião anterior, Apreciação e deliberação dos PIADs e RIADs,  16 

Apreciação e deliberação do processo de afastamento para doutorado 17 

sanduíche do professor Joelton Fonseca Barbosa, Discussão sobre o 18 

Plano de Qualificação Docente 2018, Apreciação e deliberação dos 19 

projetos de pesquisa submetidos ao Campus Caraúbas, Apreciação e 20 

deliberação dos projetos de extensão submetidos ao campus Caraúbas, 21 

Outras ocorrências. A discussão foi aberta, onde o professor Valdemir 22 

Praxedes da Silva Neto sugeriu uma alteração na ordem dos pontos, de 23 

maneira que o quinto ponto fosse o último a ser discutido. Na sequência, 24 

a pauta foi colocada em votação com a nova proposta de ordem dos 25 

pontos a ser discutido, sendo aprovada por dez votos a favor, nenhum 26 

voto contra e uma abstenção. Em seguida passou-se a discutir o primeiro 27 
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ponto: Apreciação e deliberação sobre justificativas de ausência. A 28 

professora Italla expôs aos participantes da assembleia as justificativas 29 

apresentadas pelos professores ausentes e em seguida colocou-as em 30 

votação, com aprovação por unanimidade dos votos presentes. 31 

Posteriormente, passou-se a discutir o segundo ponto: Aprovação da ata 32 

da reunião anterior.  Em votação da plenária a ata foi aprovada por dez 33 

votos, nenhum voto contra e uma abstenção dos presentes e aptos a 34 

votar. Posteriormente, passou-se a discutir o terceiro ponto: Apreciação e 35 

deliberação dos PIADs e RIADs. A professora Italla informou que realizou 36 

a conferência de todos os documentos recebidos, os quais estavam em 37 

sua maioria preenchidos corretamente. Informou ainda, que dos trinta e 38 

três docentes pertencentes ao departamento até o presente momento, foi 39 

recebido os documentos de apenas 25, deixando de entregar os 40 

professores: Joelton Fonseca Barbosa, Antônio Alisson Alencar Freitas, 41 

Érica Natasche de Medeiros Gurgel Pinto, Ana Cláudia Araújo 42 

Fernandes, Juan Rafael Filgueira Guerra, Cibele Gouveia Costa Chianca, 43 

Victor Hugo Gomes Albino e Marcella De Sa Leitão Assunção.  Aberta a 44 

discussão, muitas falas foram feitas pelos docentes com 45 

questionamentos sobre a dificuldade em planejar as atividades do 46 

semestre num prazo que antecede o período letivo, visto que muitas das 47 

demandas de orientações de TCC ocorrem com pelo menos uma 48 

semana após o início das aulas. A professora Leonete Cristina de Araújo 49 

Ferreira sugeriu que o Departamento resgatasse e adotasse a orientação 50 

dada pela comissão de elaboração dos modelos de PIAD e RIAD 51 

referente ao prazo de entrega dos referidos documentos, a contar do 52 

início do período letivo. Em discussão ressaltou-se ainda a importância 53 

dos docentes que gozam do regime de servidor estudante em 54 

requererem a renovação deste direito no início de cada semestre letivo 55 

da UFERSA. A professora Érica Natasche de Medeiros Gurgel Pinto 56 

sugeriu a extensão do prazo de entrega do PIAD e RIAD, sendo sua fala 57 

apoiada pelos professores Gilvan Bezerra dos Santos Júnior, Rudson de 58 
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Souza Lima e Leonete Cristina de Araújo Ferreira. Encerrando as 59 

discussões a Chefe propôs que os PIADs e RIADs retornassem a chefia, 60 

onde cada docente seria informado de possíveis correções, caso 61 

necessário. Além disso, aqueles que não teriam entregado, ou que 62 

tiveram seu planejamento alterado devido a novas demandas surgidas no 63 

início do período letivo, poderiam atualizar seus documentos para a nova 64 

realidade do semestre letivo. Na sequência encaminhou para votação a 65 

proposta de adiar a aprovação de todos os PIADs e RIADs para a 66 

próxima assembleia departamental. Devido a qualidade do material 67 

digitalizado fornecido, a professora Italla solicitou que todos os docentes 68 

do departamento atendessem a solicitação de reenviar a versão digital 69 

dos documentos para o setor pedagógico, incluindo aqueles com 70 

documentos corretamente preenchidos, até o dia oito de Dezembro de 71 

dois mil de dezessete. A proposta foi aprovada por oito votos, 72 

apresentando três abstenções e nenhum voto contra. A seguir, passou-73 

se a discutir o quarto ponto: Apreciação e deliberação do processo de 74 

afastamento para doutorado sanduíche do professor Joelton Fonseca 75 

Barbosa. Depois de explanado o processo por parte da chefia, o 76 

professor Rafael Luz Espindola iniciou a discussão questionando se 77 

ocasionaria ônus ao docente requerente do afastamento o fato de o 78 

prazo solicitado para afastamento fora do país ultrapassar seu período de 79 

afastamento atual aprovado pela instituição, gerando diversas falas entre 80 

os presentes. A chefe propôs adiar a aprovação do processo em questão 81 

até esclarecimento da situação. Posto em votação a proposta foi 82 

aprovada por unanimidade os votos. Em seguida, passou-se para 83 

discussão o quinto ponto: Apreciação e deliberação dos projetos de 84 

pesquisa submetidos ao Campus Caraúbas, sendo eles: Otimização de 85 

problemas de engenharia por heurística/otimização/inteligência 86 

computacional, e Sistemas de monitoramento para veículos baja do 87 

docente Marcus Vinicius Silvério Costa. Em votação da plenária dos 88 

projetos foram aprovados por unanimidade dos votos presentes. 89 
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Posteriormente foi discutido o sexto ponto: Apreciação e deliberação dos 90 

projetos de extensão submetidos ao Campus Caraúbas, sendo: 91 

Caraubaja CT 2017/2018 do docente Jackson de Brito Simões. A 92 

discussão foi aberta, onde alguns esclarecimentos foram feitos e em 93 

votação da plenária o projeto foi aprovado por unanimidade dos votos. 94 

Na sequência passou-se a discutir o último ponto: Discussão sobre o 95 

Plano de Qualificação Docente 2018. A professora Italla Medeiros 96 

Bezerra iniciou a discussão apresentando a atual situação do campus 97 

referente à quantidade de professores afastados em cada departamento, 98 

e esclarece sobre a quantidade de vagas de professor substituto para os 99 

casos de afastamento para qualificação. A chefe do departamento 100 

destaca ainda a necessidade da assembleia encaminhar à direção do 101 

campus sua sugestão sobre a elaboração do plano de qualificação, 102 

considerando que o plano anterior não se encontra mais em vigência e 103 

que na atual conjuntura institucional ainda não há documentos que 104 

regulamentem a divisão das vagas por departamento. O ponto gerou 105 

diversas falas das quais incluíam propostas de manter o plano unificado 106 

para todos os departamentos do campus e alterações nos critérios de 107 

avaliação adotados pela comissão na sua elaboração. O professor 108 

Valdemir Praxedes enfatizou a existência de uma Resolução da UFERSA 109 

que orienta sobre os procedimentos que devem ser adotados para a 110 

elaboração do plano. Ainda em sua fala, o professor cita a importância de 111 

seguir a Resolução da UFERSA que rege sobre as competências do 112 

Departamento, das quais destaca a elaboração do Plano Anual de 113 

Qualificação Docente, evitando que as atividades possam ser invalidadas 114 

em instâncias superiores a esta assembleia. Assim, foi posto em votação 115 

a seguinte proposta: O Plano Anual d Qualificação Docente ser 116 

elaborado por cada Departamento e ser encaminhado para o Conselho 117 

de Centro deliberar sobre a distribuição das vagas. O resultado obtido foi 118 

a aprovação da proposta por dez votos, uma abstenção e nenhum voto 119 

contra. No ponto Outras ocorrências a Chefe do Departamento informou 120 
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os dados orçamentários utilizados no ano de 2017. O professor Rudson 121 

de Souza Lima externou preocupação com o período de férias dos 122 

servidores técnicos administrativos de setores estratégicos do campus, 123 

exemplificando a ocorrência de demandas paralisadas em decorrência da 124 

inexistência de servidor para desempenhar o serviço. O professor Rafael 125 

Luz Espindola sugeriu que houvesse uma explanação sobre a 126 

distribuição orçamentária do ano de 2018. Encerrando a ordem do dia e 127 

nada mais havendo a tratar, a Chefe do Departamento deu por encerrada 128 

a reunião e lavrou a presente ata, cuja lista de presença segue em 129 

anexo, contendo treze assinaturas, que depois de lida e achada 130 

conforme pelos presentes, segue assinada pelo Chefe do Departamento. 131 

 132 

 133 

__________________________ 134 

Italla Medeiros Bezerra 135 

Chefe do Departamento de Engenharias 136 

Campus Caraúbas/RN 137 


