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ATA DA TERCEIRA 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 quatorze horas, no auditório do bloco I de professores, na sede do 2 

Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, situada 3 

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

nesta cidade de Caraúbas, foi realizada a terceira 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 2ª Reunião Ordinária de 2018 e a 2ª Reunião Extraordinária de 8 

2018; 3) Apreciação e deliberação sobre os projetos de Extensão 9 

submetidos ao departamento; 4) Apreciação e deliberação sobre os 10 

projetos de Pesquisa submetidos ao departamento; 5) Apreciação e 11 

deliberação sobre o processo de afastamento para qualificação do 12 

docente Gilvan Bezerra dos Santos Júnior; 6) Apreciação e deliberação 13 

sobre o processo de afastamento para qualificação do docente Wendel 14 

Albano; 7) Apreciação e deliberação sobre perfil de candidatos para 15 

processo seletivo de professor substituto; 8) Outras ocorrências. A 16 

reunião foi aberta e coordenada pelo Chefe do DE, professora Dra. Ítalla 17 

Medeiros Bezerra, que deu início aos trabalhos do dia agradecendo a 18 

presença de todos e colocando em discussão os pontos de pauta. A 19 

pauta foi aprovada com a retirada do ponto de Apreciação e deliberação 20 

sobre o processo de afastamento para qualificação do docente Wendel 21 

Albano. Justificaram suas ausências a professora Érica Natasche de 22 

Medeiros Gurgel Pinto, Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, Jackson 23 

de Brito Simões, Marcia Yara de Oliveira Silva, sendo aprovadas as 24 

justificativas de ausência conforme resolução departamental. A ata da 25 

segunda Reunião Ordinária foi aprovada com a ressalva para 26 

modificação do termo “realocação do professor Wellington Lorran Gaia 27 
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Ferreira em suas turmas” para “realocação das turmas do professor 28 

Wellington Lorran Gaia Ferreira”. Na ata da segunda Reunião 29 

Extraordinária ficou determinado o acréscimo do nome do professor 30 

Walber Medeiros Lima no ponto de pauta das justificativas de ausências. 31 

Os processos de Extensão foram aprovados por quinze (15) votos a 32 

favor, sendo votado em separado o processo da professora Ana Cláudia 33 

Araújo Fernandes, que também foi aprovado por maioria absoluta dos 34 

presentes. Os projetos de Pesquisas foram votados em conjunto, sendo 35 

aprovados por treze (13) votos a favor, um (01) voto contra e quatro(04) 36 

abstenções. O processo de afastamento para qualificação do professor 37 

Gilvan Bezerra dos Santos Júnior foi aceito pela Assembleia por doze(12) 38 

votos a favor e cinco (05) abstenções. Em apreciação deste ponto ficou 39 

acordado que o afastamento do docente não poderia acarretar prejuízos 40 

aos outros cursos que compõe o DE, uma vez que o referido docente irá 41 

se afastar sem substituto. Em assim sendo, suas disciplinas serão 42 

assumidas pelos professores Desireé Alves de Oliveira e Manoel Denis 43 

Costa Ferreira em comum acordo. Chegando a deliberação sobre a 44 

Apreciação e deliberação sobre perfil de candidatos para processo 45 

seletivo de professor substituto foi aprovada sem alterações a vaga para 46 

o curso de Engenharia Mecânica, sendo as duas vagas para o curso de 47 

Engenharia Civil aprovadas com a ressalva de que a banca seria 48 

composta somente por professores da instituição e que fossem 49 

acrescentados os respectivos suplentes. Por fim, em outras ocorrências, 50 

o professor Dorgival Albertino da Silva Júnior comunicou o fim de seu 51 

mandato como coordenador do curso de Engenharia Mecânica, 52 

agradecendo a colaboração dos docentes e se dispondo a colaborar com 53 

a nova coordenação. Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo a 54 

tratar, o chefe do DE, a professora, Ítalla Medeiros Bezerra, agradeceu a 55 

presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, 56 

Maria Verlangia Alves Peixoto, Secretária Executiva, lavrei a presente 57 
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ata, cuja lista de presença segue em anexo, contendo vinte (20) 58 

assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, 59 

segue assinada por mim e pela Senhora Chefe Do Departamento das 60 

Engenharias - DE, Professora Dra. Ítalla Medeiros Bezerra. 61 

 62 

 63 

          _____________________                           _______________________ 64 

            Ítalla Medeiros Bezerra                            Maria Verlangia Alves Peixoto 65 

            Chefe de Departamento                                 Secretária Executiva 66 

   Campus Caraúbas/RN.                                  Campus Caraúbas/RN. 67 


