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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, com início às quinze 1 

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 sexta reunião ordinária com docentes 5 

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

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

ausência; 2) Apreciação e deliberação sobre a ata da 5ª Reunião 8 

Ordinária do Departamento; 3) Eleição do representante docente 9 

suplente do DE no Conselho de Centro; 4) Apreciação e deliberação 10 

sobre os projetos de extensão submetidos ao Departamento; 5) 11 

Apreciação e deliberação sobre o projeto de pesquisa submetido ao 12 

Departamento; 6) Apreciação e deliberação sobre o processo de 13 

renovação de afastamento para qualificação do docente Antônio Alisson 14 

Alencar Freitas; Outras ocorrências. A reunião foi aberta e coordenada 15 

pela Chefia do DE, professora Dra. Italla Medeiros Bezerra, que deu 16 

início aos trabalhos do dia agradecendo a presença de todos e colocando 17 

em discussão o ponto de pauta. A pauta foi aprovada por dez (10) votos 18 

a favor e seis (6) abstenções. Em seguida, deu-se início a votação das 19 

justificativas de ausência. Justificaram suas ausências os professores: 20 

Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros Silva; Manoel Denis Costa 21 

Ferreira; Marcia Yara de Oliveira Silva, sendo aprovadas conforme 22 

resolução departamental. Na sequência, foi colocada em votação a ata 23 

da quinta Reunião Ordinária juntamente com as propostas de alteração 24 

apresentadas pelos docentes, sendo aprovadas por maioria. Dando 25 

continuidade, a chefe do departamento anunciou a eleição do 26 
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representante docente suplente do DE no Conselho de Centro. O 27 

docente Marcus Vinícius Silvério Costa propôs que a eleição fosse 28 

realizada para ambos os membros, titular e suplente. A assembleia 29 

aprovou a proposta de eleição apresentada pela chefia do departamento 30 

com quatorze (14) votos contra dois (2) votos a favor do proposto pelo 31 

docente Marcus Vinicius. Assim, dentre os candidatos, os docentes 32 

eleitos como representante docente suplente do departamento no 33 

Conselho de Centro, em ordem decrescente de votos adquiridos, foram 34 

Italla Medeiros Bezerra e Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, 35 

respectivamente. Deliberando sobre os projetos de extensão submetidos 36 

ao departamento, sendo eles “2ª Olimpíada de Foguetes Inteligentes” e 37 

“Desenvolvimento de Projetos de Engenharia pela Empresa Júnior – 38 

Pilares Engenharia Júnior”; estes foram aprovados por doze (12) votos a 39 

favor e quatro (4) abstenções. Na ocasião, a chefia esclareceu que 40 

segundo consulta à PROEC, é permitida a participação de professores 41 

afastados em projetos de extensão, exceto nas condições de 42 

coordenador e vice-coordenador. A professora Leonete acrescentou que 43 

já tinha ciência desta informação e que faria a alteração no projeto de 44 

extensão deliberado na atual assembleia. Deliberando sobre o projeto de 45 

pesquisa “Circuitos e Sistemas para Detecção de Ondas 46 

Submilimétricas” submetido ao departamento, o mesmo foi aprovado por 47 

quatorze (14) votos a favor e duas (2) abstenções.  Seguindo a ordem do 48 

dia, foi deliberado sobre o processo de renovação de afastamento para 49 

qualificação do docente Antônio Alisson Alencar Freitas. A chefe do 50 

departamento iniciou a discussão apresentando um breve relatório do 51 

processo. O professor Rafael Luz Espíndola questionou o planejamento 52 

do curso de Engenharia Elétrica com a possibilidade de este permanecer 53 

com dois docentes a menos no curso até o final do ano vigente. A 54 

coordenadora do curso, Tania Luna Laura, mencionou que o curso não 55 

se planejara ainda para esta situação. O professor Jackson destacou o 56 
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tempo de afastamento já concedido ao docente, uma vez que a última 57 

solicitação de renovação aprovada (2017) contemplava mais de 48 58 

meses de curso no programa de pós-graduação. Os professores Hugo 59 

Michel Câmara de Azevedo Maia, Rudson de Souza Lima e Dorgival 60 

Albertino da Silva Júnior reforçaram a importância do voto ser dado em 61 

favor da coletividade do departamento. Em assim sendo, a votação 62 

resultou em oito (8) votos contra a renovação do afastamento do docente 63 

Antônio Alisson Alencar Freitas, quatro (4) votos a favor e uma (1) 64 

abstenção. Em outras ocorrências, a professora Ítalla Medeiros Bezerra 65 

informou que a chefia juntamente com a PROGRAD estava organizando 66 

um evento para meados de julho, com o intuito de promover 67 

conhecimento e interação entre os docentes. Encerrando a ordem do dia 68 

e nada mais havendo a tratar, o chefe do DE, na pessoa da professora, 69 

Ítalla Medeiros Bezerra, agradeceu a presença de todos e deu por 70 

encerrada a reunião e, para constar, lavrou a presente ata cuja lista de 71 

presença segue em anexo, contendo dezessete (17) assinaturas, que 72 

depois de lida e achada conforme pelos presentes, segue assinada. 73 
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