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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

 

Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezenove, com início às 1 

treze e trinta horas, no auditório do bloco I de professores, na sede do 2 

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

na Avenida Universitária “Leto Fernandes”, 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) Apreciação e deliberação sobre a ata da 2ª Reunião 7 

Ordinária de 2019; 2) Homologação da aprovação ad referendum da 8 

ação de extensão submetida ao departamento; 3) Apreciação e 9 

deliberação sobre o projeto de pesquisa submetido ao departamento; 4) 10 

Homologação da aprovação ad referendum do perfil do candidato para 11 

processo seletivo de professor substituto do departamento; 5) Apreciação 12 

e deliberação sobre a distribuição da carga horária docente para o 13 

período letivo 2019.1; 6) Apreciação e deliberação sobre o processo de 14 

renovação de afastamento para qualificação do docente Wellington 15 

Lorran Gaia Ferreira; 7) Apreciação e deliberação sobre o processo de 16 

afastamento para qualificação do docente Rodrigo Prado de Medeiros; 8) 17 

Apreciação e deliberação sobre o processo de afastamento para 18 

qualificação da docente Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros 19 

Silva; 9) Apreciação e deliberação sobre o processo de afastamento para 20 

qualificação do docente Gilvan Bezerra dos Santos Júnior e 10) Outras 21 

ocorrências. A reunião foi aberta e coordenada pela Chefia do 22 

Departamento de Engenharias, através da professora Doutora Italla 23 

Medeiros Bezerra, que deu início aos trabalhos do dia agradecendo a 24 

presença de todos e colocando a pauta em discussão. A docente Tânia 25 

Luna Laura propôs a retirada da pauta dos pontos 8 e 9, por entender 26 
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que no momento não existem vagas para esses afastamentos. Na 27 

sequencia várias falas foram feitas com questionamentos pertinentes 28 

sobre os afastamentos e sobre a Resolução 003/2018 e em regime de 29 

votação foram encaminhadas duas propostas: manutenção da pauta, que 30 

obteve quatro (04) votos e retirada da pauta dos pontos 8 e 9, que obteve 31 

onze (11) votos, e o registro de quatro (04) abstenções. Considerando 32 

esta alteração, a pauta aprovada ficou da seguinte forma: 1) Apreciação 33 

e deliberação sobre a ata da 2ª Reunião Ordinária de 2019; 2) 34 

Homologação da aprovação ad referendum da ação de extensão 35 

submetida ao departamento; 3) Apreciação e deliberação sobre o projeto 36 

de pesquisa submetido ao departamento; 4) Homologação da 37 

aprovação ad referendum do perfil do candidato para processo seletivo 38 

de professor substituto do departamento; 5) Apreciação e deliberação 39 

sobre a distribuição da carga horária docente para o período letivo 40 

2019.1; 6) Apreciação e deliberação sobre o processo de renovação de 41 

afastamento para qualificação do docente Wellington Lorran Gaia 42 

Ferreira; 7) Apreciação e deliberação sobre o processo de afastamento 43 

para qualificação do docente Rodrigo Prado de Medeiros e 8) Outras 44 

ocorrências. Em seguida foi apresentada a justificativa de ausência da 45 

docente Erica Natasche de Medeiros Gurgel Pinto, que foi aprovada por 46 

treze (13) votos a favor, nenhum voto contra e seis (06) abstenções, 47 

conforme resolução departamental. Em seguida passou-se a discutir o 48 

primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre a ata da 2ª Reunião 49 

Ordinária de 2019, que após apreciação e em regime de votação foi 50 

aprovada por quatorze (14) votos a favor, nenhum voto contra e cinco 51 

(05) abstenções. Segundo ponto: Homologação da aprovação ad 52 

referendum da ação de extensão submetida ao departamento, do 53 

docente Hugo Michel Câmara Azevedo Maia, intitulada 54 

Reaproveitamento do Lixo Eletrônico e de Materiais, onde feitos os 55 

esclarecimentos necessários, em regime de votação, apresentou-se o 56 
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seguinte resultado: aprovado por unanimidade. Terceiro ponto: 57 

Apreciação e deliberação sobre o projeto de pesquisa submetido ao 58 

departamento do docente Francisco de Assis Brito Filho intitulado 59 

Dispositivo para Monitoramento não-invasivo da Frequência Cardíaca e 60 

Oximetria de Pulso baseada em Fotopletismografia, que em regime de 61 

votação foi aprovado por unanimidade. Quarto ponto: Homologação da 62 

aprovação ad referendum do perfil do candidato para processo seletivo 63 

de professor substituto do departamento, que em regime de votação foi 64 

aprovado por dezessete (17) votos a favor, nenhum voto contra e duas 65 

(02) abstenções. Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre a 66 

distribuição da carga horária docente para o período letivo 2019.1, 67 

conforme planilha enviada com as informações do semestre. Após 68 

algumas falas com comentários pertinentes sobre a distribuição da carga 69 

horária, em regime de votação, apresentou-se o seguinte resultado: treze 70 

(13) votos a favor, nenhum voto contra e seis (06) abstenções. Sexto 71 

ponto: Apreciação e deliberação sobre o processo de renovação de 72 

afastamento para qualificação do docente Wellington Lorran Gaia 73 

Ferreira, onde, feitos os esclarecimentos necessários, a renovação foi 74 

aprovada por dezessete (17) votos a favor, nenhum voto contra e duas 75 

(02) abstenções. Sétimo ponto: Apreciação e deliberação sobre o 76 

processo de afastamento para qualificação do docente Rodrigo Prado de 77 

Medeiros, onde o mesmo fez alguns esclarecimentos sobre o 78 

afastamento que iniciará em 13 de maio na Universidade Federal do Rio 79 

Grande do Norte - UFRN, respondendo aos questionamentos 80 

apresentados. Alguns docentes externaram preocupação com a 81 

possibilidade de não haver candidatos aprovados para preencher a vaga 82 

de professor substituto, mediante o afastamento do docente e as 83 

implicações que podem acontecer para o curso de engenharia elétrica 84 

diante desta possibilidade. Outros argumentaram que essa preocupação 85 

deve ser tratada, apenas, se a situação surgir, cabendo ao curso e sua 86 
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coordenação pensar numa alternativa viável para solucionar o problema. 87 

Assim, em regime de votação, processo de afastamento foi aprovado por 88 

quinze (15) votos a favor, um (01) voto contra e três (03) abstenções. 89 

Oitavo ponto: Outras ocorrências, a docente Leonete Cristina de Araújo 90 

Ferreira Medeiros Silva solicitou que o Departamento comunique 91 

oficialmente ao Conselho de Centro a abertura do seu processo de 92 

afastamento e do docente Gilvan Bezerra dos Santos Júnior, 93 

demostrando o interesse de ambos, quando da abertura de novas vagas 94 

para qualificação. Também solicitou que o Departamento busque 95 

esclarecimentos e informações necessárias junto a Direção sobre a 96 

redução da carga horária nos contratos dos professores substitutos, de 97 

quarenta (40) para vinte (20) horas, e a possibilidade de rever esta 98 

situação. O docente Marcus Vinícius Silvério Costa informou que em 99 

breve o Regimento do Programa de Pós-Graduação da qual ele faz 100 

parte, será enviado para apreciação e aprovação do Departamento de 101 

Engenharias, de forma a atender a necessidade do Programa. A 102 

professora Márcia Yara de Oliveira Silva falou sobre a importância de um 103 

retorno dos membros da Comissão que fez o parecer sobre a Resolução 104 

003/2018 para os demais docentes sobre os pontos estudados e o 105 

professor Rafael Luz Espíndola destacou que as discussões sobre a 106 

Resolução podem ser feitas dentro dos Departamentos, com sugestões 107 

que possam contribuir para uma revisão da mesma, em momento 108 

oportuno. O docente Jackson de Brito Simões expressou sua opinião 109 

sobre a Resolução e aproveitou para agradecer pelos votos recebidos na 110 

eleição para representantes do Campus junto ao CONSUNI. Encerrando 111 

a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, a chefe do Departamento 112 

de Engenharias - DE, professora, Ítalla Medeiros Bezerra, agradeceu a 113 

presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, 114 

Rosane Fernandes de Sousa Gurgel, Secretária Executiva, lavrei a 115 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, que depois de lida 116 
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e achada conforme pelos presentes, segue assinada por mim e pela 117 

Senhora Chefe Do Departamento das Engenharias - DE, Professora 118 

Doutora Ítalla Medeiros Bezerra. 119 

 120 

 121 

          _____________________                     _________________________ 122 

            Ítalla Medeiros Bezerra                   Rosane Fernandes de Sousa Gurgel 123 

            Chefe de Departamento                               Secretária Executiva 124 

   Campus Caraúbas/RN.                              Campus Caraúbas/RN. 125 


