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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

 

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, com início às 1 

trezes horas e trinta minutos, no auditório do bloco I de professores, na 2 

sede do Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – 3 

UFERSA, situada na Av. Universitária Leto Fernandes, km um, Sítio 4 

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

reunião ordinária com docentes do Departamento das Engenharias – DE, 6 

com a seguinte pauta para deliberação: 1) Apreciação e deliberação 7 

sobre ata da 5ª Reunião Ordinária de 2019; 2) Apreciação e deliberação 8 

sobre o projeto de pesquisa submetido ao departamento; 3) 9 

 Homologação da decisão ad referendum da ação de extensão 10 

submetida ao departamento; 4) Apreciação e deliberação sobre os 11 

projetos de extensão submetidos ao Departamento; 5) Apreciação e 12 

deliberação sobre os PID/PIAD 2019.1 e RIAD 2018.2 cadastrados no 13 

departamento; 6) Apreciação e deliberação sobre processo de solicitação 14 

de exercício provisório para UFRN, do docente Joelton Fonseca Barbosa; 15 

Outras ocorrências. A reunião foi aberta e coordenada pela Chefia do 16 

DE, professora Dra. Italla Medeiros Bezerra, que deu início aos trabalhos 17 

do dia agradecendo a presença de todos e colocando em discussão o 18 

ponto de pauta. A pauta foi aprovada com a inserção do ponto de pauta 19 

de nº quatro. Em seguida, deu-se início a votação das justificativas de 20 

ausência. Justificaram suas ausências os professores: Manoel Denis 21 

Costa Ferreira; Wendel Silva Cabral, sendo aprovadas conforme 22 

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

da quinta Reunião Ordinária, sendo aprovada pela maioria. Dando 24 

continuidade, a chefe do departamento colocou em votação a aprovação 25 

do projeto de pesquisa submetido ao departamento, sendo o mesmo 26 
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aprovado por unanimidade. A homologação da decisão ad referendum da 27 

ação de extensão submetida ao departamento também foi aprovada por 28 

unanimidade. A assembleia aprovou também por unanimidade a Ação de 29 

Extensão da Empresa Junior do curso de Engenharia Mecânica. Os 30 

PID/PIAD 2019.1 e RIAD 2018.2 cadastrados no departamento foram 31 

aprovados por sete (7) votos a favor tendo um quantitativo de nove (9) 32 

abstenções. Foi colocado em votação o processo de solicitação de 33 

exercício provisório para UFRN, do docente Joelton Fonseca Barbosa. 34 

Na ocasião, o referido professor contextualizou os motivos de seu 35 

afastamento e esclareceu que o mesmo se encontra amparado por 36 

legislação vigente. O professor Marcus Vinícius justificou sua abstenção 37 

informando que não é competência dos docentes deliberar sobre 38 

assuntos jurídicos. O professor Rafael Luz Espindola deixou registrado 39 

que o curso no qual o professor Joelton Fonseca Barbosa está vinculado 40 

teria uma perda significativa, pois o mesmo ficaria sem um código de 41 

vaga efetivo. Deliberando sobre esse afastamento a assembleia decidiu 42 

pela não aprovação do mesmo por dois (2) votos a favor, seis (6) votos 43 

contra e sete (7) abstenções. Em outras ocorrências a chefe do 44 

departamento informou que o curso de Engenharia Mecânica irá 45 

promover a II Semana de Engenharia Mecânica com visita técnica, 46 

mostra científica e minicursos. Pediu a colaboração dos demais docentes 47 

para que incentivem seus alunos a se inscreverem no evento. 48 

Encerrando a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o chefe do DE, 49 

na pessoa da professora, Ítalla Medeiros Bezerra, agradeceu a presença 50 

de todos e deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Maria 51 

Verlangia Alves Peixoto, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, cuja 52 

lista de presença segue em anexo, contendo dezenove (19) assinaturas, 53 

que depois de lida e achada conforme pelos presentes, segue assinada. 54 
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           _____________________                           _______________________ 58 

            Ítalla Medeiros Bezerra                            Maria Verlangia Alves Peixoto 59 

            Chefe de Departamento                                 Secretária Executiva 60 

   Campus Caraúbas/RN.                                  Campus Caraúbas/RN. 61 


