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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezoito, com início às 1 

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

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 quinta reunião ordinária com 5 

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

para deliberação: 1) Apreciação e deliberação sobre as justificativas de 7 

ausência; 2) Aprovação das atas da 3ª Reunião Ordinária, 4ª Reunião 8 

Ordinária e 3ª Reunião Extraordinária de 2018; 3) Apreciação e 9 

deliberação sobre os projetos de Extensão submetidos ao departamento; 10 

4) Homologação da decisão ad referendum referente ao processo de 11 

aproveitamento de concurso público do candidato Mibson Michel 12 

Santiago Ramos; 5) Homologação da decisão ad referendum referente 13 

ao processo de redistribuição de Diego de Lima Sousa; 6)  Homologação 14 

da decisão ad referendum sobre perfil de candidato para processo 15 

seletivo de professor efetivo.; 7) Outras ocorrências. A reunião foi aberta 16 

e coordenada pela Chefia do DE, professora Dra. Ítalla Medeiros 17 

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

todos e colocando em discussão o ponto de pauta. A pauta foi aprovada 19 

pela maioria dos presentes. Aprovada a pauta, deu-se início a votação 20 

das justificativas de ausência. Justificaram suas ausências os 21 

professores: Jackson de Brito Simões; Desireé Alves de Oliveira; Ana 22 

Claudia de Melo Caldas Batista; José Ailton Leão Barboza Júnior, sendo 23 

aprovadas as justificativas conforme resolução departamental. As atas da 24 

terceira Reunião Ordinária, quarta Reunião Ordinária e terceira Reunião 25 

Extraordinária foram aprovadas por doze (12) votos a favor e três (03) 26 

abstenções. O projeto de Extensão da professora Leonete Cristina foi 27 
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aceito pela maioria presente na reunião. A homologação da decisão ad 28 

referendum referente ao processo de aproveitamento de concurso 29 

público do candidato Mibson Michel Santiago Ramos foi aceita, sendo 30 

dez (10) votos a favor, um (01) contra e quatro (04) abstenções. A 31 

homologação da decisão ad referendum referente ao processo de 32 

redistribuição de Diego de Lima Sousa obteve doze (12) votos a favor e 33 

quatro (04) abstenções. Na aprovação da homologação da decisão ad 34 

referendum sobre o perfil de candidato para processo seletivo de 35 

professor efetivo do curso da engenharia civil, os professores Walber 36 

Medeiros Lima e Marcus Vinícius Silvério Costa sugeriram que os 37 

membros da banca examinadora do referido concurso estariam 38 

habilitados a ministrar as disciplinas com base nos temas da análise do 39 

perfil, e questionaram a professora Erica Natasche sobre isso. A 40 

professora Erica Natasche respondeu que todo Engenheiro Civil, 41 

conforme lei federal, é habilitado a lecionar todas as disciplinas do curso. 42 

Com base neste discurso, o Docente Marcus Vinícius perguntou a 43 

professora se a habilitação demonstra a capacidade de lecionar. A 44 

professora Erica respondeu que sim, pois durante a formação de 45 

graduação do Engenheiro Civil ele estuda os conteúdos previstos no 46 

concurso. Dessa forma, o professor Marcus comentou que os docentes 47 

da engenharia civil, principalmente os membros da banca examinadora 48 

são capazes de ministrar as disciplinas os temas do concurso, caso seja 49 

necessário. Foi proposto à inserção de um docente do curso da 50 

Engenharia Elétrica, Valdemir Praxedes, como membro suplente da 51 

banca examinadora, porém, a Assembleia não aprovou essa sugestão 52 

pela maioria dos presentes. Em assim sendo, ficou homologado o perfil 53 

de candidato para processo seletivo de professor efetivo pela maioria.  54 

Em outras ocorrências, a professora Ítalla Medeiros Bezerra informou 55 

que os horários de algumas disciplinas foram alterados, mas que a 56 

distribuição das mesmas continuaria igual, sem alterações. O professor 57 
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Rafael Luz Espindola comunicou que não seria mais o representante do 58 

DE junto ao Centro Multidisciplinar de Caraúbas devido ao seu mandato 59 

de Coordenador de curso, passando assim, sua função de representante 60 

para o professor Valdemir Praxedes. Sugeriu ainda que fosse escolhido 61 

um suplente para o professor Valdemir. O professor Dorgival Albertino 62 

salientou a importância de se ter uma resposta por parte do DE, aos 63 

questionamentos e sugestões enviados pelos membros do 64 

Departamento, para que todos tomem conhecimento e assim sanem 65 

suas dúvidas. O professor Walber Medeiros Lima solicitou mais uma vez 66 

à chefia o memorando da PROGRAD, na qual embasava a solicitação da 67 

justificativa referente à duplicidade das disciplinas de Laboratório. A 68 

professora Ítalla Medeiros respondeu que não se responsabiliza sobre 69 

este questionamento, pois no dia da referida reunião, na qual foi 70 

solicitado o documento, ela não estava presente. Com isso, a professora 71 

remeteu a responsabilidade ao Vice-chefe, o professor Valdemir 72 

Praxedes da Silva Neto, já que este presidiu esta reunião. O professor 73 

Valdemir pediu a palavra e afirmou que não se lembra de ter prometido 74 

apresentar o documento ao professor Walber. Acrescentou ainda que, 75 

caso seja de interesse do mesmo, que este solicite a PROGRAD o 76 

memorando. O professor Rudson Lima levantou a possibilidade de se 77 

entregar os PIAD/RIAD para uma análise prévia sem assinatura, o qual 78 

obteve resposta da chefia do DE que seria mais viável enviá-los já 79 

assinados. Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o 80 

chefe do DE, na pessoa da professora, Ítalla Medeiros Bezerra, 81 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião e, para 82 

constar, eu, Maria Verlangia Alves Peixoto, Secretária Executiva, lavrei a 83 

presente ata, cuja lista de presença segue em anexo, contendo vinte (20) 84 

assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, 85 

segue assinada por mim e pela Senhora Chefe Do Departamento das 86 

Engenharias - DE, Professora Dra. Ítalla Medeiros Bezerra. 87 
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          _____________________                           _______________________ 90 

            Ítalla Medeiros Bezerra                            Maria Verlangia Alves Peixoto 91 

            Chefe de Departamento                                 Secretária Executiva 92 

   Campus Caraúbas/RN.                                  Campus Caraúbas/RN. 93 


