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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE 

 

Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, com 1 

início às dez horas, no auditório do bloco de professores I, no Centro 2 

Multidisciplinar de Caraúbas da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 3 

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

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

terceira Reunião Ordinária do Departamento das Engenharias - DE, 6 

presidida pela Chefe deste Departamento, a professora Italla Medeiros 7 

Bezerra. Justificaram suas ausências na reunião os seguintes 8 

professores: Érica Natasche de Medeiros Gurgel Pinto, Ana Claúdia de 9 

Melo Caldas Batista, José Ailton Leão Barboza Júnior e Wendell Albano. 10 

Na abertura, a professora agradeceu a presença de todos e apresentou a 11 

pauta para apreciação com os seguintes pontos: 1) Deliberação sobre as 12 

justificativas de ausência; 2) Apreciação e deliberação sobre a Ata da 2ª 13 

Reunião Ordinária de 1017; 3) Apreciação e deliberação sobre os 14 

processos de afastamento do professor Joelton Fonseca Barbosa; 4) 15 

Elaboração da Comissão do Plano Anual de Qualificação; 5) Apreciação e 16 

deliberação sobre PIADs e RIADs; e Outras Ocorrências. A pauta posta 17 

em votação foi anuída por todos. No que concerne o primeiro ponto: 18 

Deliberação sobre as justificativas de ausência. A chefe do departamento 19 

apresentou as justificativas e em seguida colocou-as em votação, sendo 20 

aprovadas por unanimidade. Partindo para o segundo ponto de pauta: 21 

Apreciação e deliberação sobre a Ata da 2ª Reunião Ordinária de 1017. 22 

Posta a ata em votação, a mesma foi aprovada por doze votos favoráveis, 23 

nenhum contra e duas abstenções. Seguindo para o terceiro ponto de 24 

pauta: Apreciação e deliberação sobre os processos de afastamento do 25 

professor Joelton Fonseca Barbosa. A chefe do departamento informou 26 

que o docente entrou com o processo de mudança de modalidade do 27 
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afastamento, de nacional para internacional, no prazo de 05 de fevereiro 28 

de 2018 até 13 de julho de 2018. E que até então, a última decisão do 29 

Consuni sobre o afastamento era até 6 de abril de 2018. E informou que 30 

na reunião anterior foi questionado se aprovação do afastamento do 31 

docente não acarretaria prejuízo para o mesmo ou para instituição, haja 32 

vista que o afastamento fora do país ultrapassa o período atual aprovado 33 

pelo Consuni. E, mediante a tal situação, a assembleia tinha decidido por 34 

adiar a aprovação do processo até buscar esclarecimento da situação. A 35 

chefe do departamento informou, que antes de consultar a Prograd o 36 

professor já tinha encaminhado um segundo afastamento, tendo assim, 37 

dois processos para serem aprovados, mudança de modalidade de 38 

nacional para internacional e o segundo solicitando mais um ano de 39 

afastamento, de 7 abril de 2018 a 6 de abril de 2019. Em discussão, foi 40 

solicitada uma maior comunicação por parte do departamento na 41 

socialização dos processos para evitar situações desconfortáveis, como 42 

também foi discutida a antecedência com a qual o processo vai ser 43 

votado. Após intervenções, os processos foram aprovados por onze votos 44 

favoráveis, nenhum contra e três abstenções. Dirigindo para o quarto 45 

ponto de pauta: Elaboração da Comissão do Plano Anual de 46 

Qualificação. A chefe do departamento proferiu que recebeu um e-mail da 47 

direção câmpus, orientada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-48 

Graduação (PROPPG), sugerindo que os departamentos fizessem seus 49 

planos anuais de acordo com a resolução dos centros e departamentos, 50 

tendo o prazo até dia 26 de janeiro de 2018 para a entrega destes. Na 51 

oportunidade, a chefe do departamento indagou quem teria o interesse 52 

em compor à comissão. Se prontificaram os docentes Walber Medeiros de 53 

Lima e Marcus Vinícius Silvéiro Costa, membros; Jackson de Brito 54 

Simões, presidente; E, Tânia Luna Laura, suplente. Posta a comissão em 55 

votação foi aprovada por unanimidade. Seguindo para o quinto ponto de 56 

pauta: Apreciação e deliberação sobre PIADs e RIADs. A chefe do 57 
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departamento proferiu que em assembleia passada ficou acordoado um 58 

acréscimo no prazo de entrega dos documentos e o reenvio na versão 59 

digital, pois os mesmos apresentavam problemas em sua resolução. E, 60 

ressaltou que o prazo estabelecido seria até o dia 8 de dezembro de 2017 61 

para o recebimento dos mesmos. Porém, na segunda remessa foram 62 

recebidos apenas vinte documentos. Em discussão, foi levantada a 63 

possibilidade da criação de uma relatoria para conferência dos PIADs e 64 

RIADs, como também de outros processos do departamento. Os 65 

professores questionaram sobre a utilização da ferramenta disponibilizada 66 

no SIGAA em substituição ao PIAD e RIAD. O docente Valdemir 67 

Praxedes da Silva Neto esclareceu que segundo regulamentação da 68 

instituição, cada campus tem autonomia de elaborar o modelo de 69 

documento empregado para registro do planejamento e relatório de 70 

atividades semestral de seus docentes, conforme realizado pelo Campus 71 

Caraúbas a partir de uma comissão estabelecida. Diversos docentes 72 

alegaram discordar da necessidade de reenviar os documentos ao Setor 73 

Pedagógico, visto que não haveria quaisquer alterações com relação aos 74 

PIADs e RIADs enviados para apreciação e deliberação na 2ª Reunião 75 

Ordinária do Departamento de Engenharias de 2017. Além disso, 76 

questionaram a validade jurídica de tais documentos. A professora 77 

Leonete Cristina de Araújo, que participou da comissão de elaboração do 78 

PIAD e RIAD, esclareceu que na ocasião o câmpus consultou uma 79 

assessoria jurídica que a orientou da implantação destes documentos 80 

como registro das atividades desenvolvidas, com o intuito de respaldar os 81 

docentes no caso de a qualquer momento vir a realizar-se a avaliação de 82 

suas atividades. Além disso, a professora relembrou que a conduta de 83 

reenvio de todos os documentos em discussão tivera sido aprovada pela 84 

assembleia em reunião passada, e por isso deveria ser obedecida. Diante 85 

de tantas discussões, a assembleia oferece duas propostas: votar todos 86 

os PIADs e RIADs entregues ao Setor Pedagógico entre os dias 29 de 87 
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novembro de 2017 e 08 de dezembro de 2017 ou votar todos os PIADs e 88 

RIADs entregues ao Setor Pedagógico entre os dias 29 de novembro de 89 

2017 e 14 de dezembro de 2017, antes da realização da referida reunião. 90 

Posta em votação foram cinco votos favoráveis à primeira proposta, cinco 91 

votos favoráveis à segunda proposta e quatro abstenções. A chefia 92 

aprova a primeira proposta: votar todos os PIADs e RIADs entregues ao 93 

Setor Pedagógico entre os dias 29 de novembro de 2017 e 08 de 94 

dezembro de 2017. Referente à aprovação dos PIADs e RIADs, foram um 95 

voto a favor, um voto contra e doze abstenções. Solicitaram abstenção 96 

nominal os seguintes professores: Dorgival Albertino da Silva Junior, 97 

Marcus Vinicius Silvério Costa, Jackson de Brito Simões, Rudson de 98 

Souza Lima e Tânia Luna Laura. A chefia decidiu pela aprovação dos 99 

PIADs e RIADs votados, que pertencem aos docentes listados a seguir. 100 

PIADs: Ana Claudia de Melo Caldas Batista, Ana Cláudia Araújo 101 

Fernandes, Érica Natasche de Medeiros Gurgel Pinto, Marcus Vinicius 102 

Silvério Costa, Rodrigo Prado de Medeiros, Sâmara de Cavalcante Paiva, 103 

Victor Hugo Gomes Albino, Walber Medeiros Lima, Wellington Lorran 104 

Gaia Ferreira, Wendell Albano. RIADs: Ana Claudia de Melo Caldas 105 

Batista, Ana Cláudia Araújo Fernandes, Erica Natasche de Medeiros 106 

Gurgel Pinto, Marcella de Sá Leitão Assunção, Marcus Vinicius Silvério 107 

Costa, Rodrigo Prado de Medeiros, Sâmara de Cavalcante Paiva, Victor 108 

Hugo Gomes Albino, Walber Medeiros Lima, Wellington Lorran Gaia 109 

Ferreira, Wendell Albano. Em outras ocorrências, o Professor Dorgival 110 

Albertino da Silva Júnior solicitou esclarecimentos sobre a atual situação 111 

do processo de implantação da quarta engenharia ao departamento. O 112 

professor Valdemir Praxedes da Silva Neto, membro do Comitê de 113 

Graduação, informou que o PPC do curso de Engenharia de Materiais foi 114 

enviado pelo comitê de graduação para a comissão de elaboração do 115 

mesmo para correções cabíveis. O professor Rudson de Souza Lima, 116 

membro do Comitê de Elaboração do PPC, completou a informação 117 
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alegando o recebimento do documento e garantindo o seu reenvio o mais 118 

breve possível para aprovação. A professora Érica Natasche de Medeiros 119 

Gurgel Pinto, que chegou ao final da reunião, participou a assembleia 120 

sobre a atual reformulação que está sendo realizada no curso de 121 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Pensando nisso, a mesma sugeriu 122 

uma maior interação entre o NDE dos cursos do Departamento de 123 

Engenharias visando otimizar as demandas de disciplinas entre os 124 

professores do departamento. O professor Rodrigo Prado de Medeiros 125 

ratificou a importância desta comunicação entre os cursos, considerando 126 

que as disciplinas pertencem a um único departamento, e não mais a 127 

cursos distintos. O professor Jackson de Brito Simões externou sua 128 

satisfação pela participação recente a um congresso de Engenharia 129 

Mecânica, destacando a apresentação de 24 trabalhos oriundos da 130 

UFERSA. Ele enfatizou ainda a importância do incentivo e 131 

desenvolvimento dos alunos nestes eventos. Professor Walber Medeiros 132 

de Lima levantou em discussão o pagamento do adicional noturno. A 133 

professora Érica Natasche de Medeiros Gurgel Pinto esclareceu que 134 

segundo a Associação dos Docentes, a suspensão do pagamento deste 135 

benefício não isenta o docente do dever de utilizar todo o horário noturno 136 

estabelecido pela instituição. Porém, aqueles que se sentissem 137 

prejudicados podem comunicar à ADUFERSA, que a mesma 138 

representada por um advogado auxiliaria os docentes em um processo 139 

judicial pela manutenção deste direito. Encerrando a ordem do dia e nada 140 

mais havendo a tratar, a Chefia do Departamento das Engenharias, na 141 

pessoa da Professora Ítalla Medeiros Bezerra agradeceu a presença de 142 

todos e deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Hilário Sousa de 143 

Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a presente ata, cuja lista de presença 144 

segue em anexo, contendo quinze assinaturas, que depois de lida e 145 

achada conforme pelos presentes, segue assinada por mim e pela 146 
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Senhora Chefe Do Departamento das Engenharias - DE, Professora Dra. 147 

Italla Medeiros Bezerra. 148 

 149 

          _____________________                           _______________________ 150 

          Italla Medeiros Bezerra                                  Hilário Sousa de Oliveira 151 

         Chefe de Departamento                                    Secretário Executivo 152 

 Campus Caraúbas/RN.                                    Campus Caraúbas/RN. 153 


