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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezoito, com início às dez 1 

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

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, situada na Avenida 3 

Universitária “Leto Fernandes”, Sítio Esperança II, zona rural, nesta 4 

cidade de Caraúbas, foi realizada a sétima 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 6ª Reunião 7 

Ordinária do Departamento; 2) Apreciação e deliberação sobre os 8 

projetos de extensão submetidos ao Departamento; 3) Apreciação e 9 

deliberação sobre os projetos de pesquisa submetidos ao Departamento; 10 

4) Apreciação e deliberação sobre a proposta de calendário de reuniões 11 

ordinárias departamentais 2018.2; 5) Apreciação e deliberação sobre o 12 

processo de renovação de afastamento do país para qualificação do 13 

docente Joelton Fonseca Barbosa; 6) Apreciação e deliberação sobre 14 

minuta de resolução que dispõe sobre instituição da Política de 15 

Mobilidade Acadêmica da UFERSA e 7) Outras ocorrências. A reunião foi 16 

aberta e coordenada pela Chefia do Departamento de Engenharias, 17 

professora Doutora Italla Medeiros Bezerra, que deu início aos trabalhos 18 

do dia agradecendo a presença de todos e colocando em discussão a 19 

votação das justificativas de ausência. Justificou sua ausência o 20 

professor: Manoel Denis Costa Ferreira, sendo a justificativa aprovada 21 

por unanimidade, conforme resolução departamental. Em seguida deu-se 22 

início a apreciação da pauta que foi aprovada por treze (13) votos a 23 

favor, nenhum contra e duas (02) abstenções. Em seguida passou-se a 24 

discutir o primeiro ponto: Apreciação e deliberação sobre a ata da 6ª 25 

Reunião Ordinária do Departamento. A discussão foi aberta, e em regime 26 
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de votação a ata foi aprovada por unanimidade. Segundo ponto: 27 

Apreciação e deliberação sobre os projetos de extensão submetidos ao 28 

Departamento, sendo eles: “Pillares Capacita 2018”, “III – MOCIV - 29 

Mostra Científica Semestral da Engenharia Civil”, “Curso de Capacitação 30 

em Sondagem Indeformada Tipo Trado e SPT – 62 h/a” e “Curso de 31 

Formação Docente para atuação na Educação à Distância – Semestre 32 

Letivo 2018.2”, sendo estes aprovados por unanimidade. Terceiro ponto: 33 

Apreciação e deliberação sobre os projetos de pesquisa submetidos ao 34 

Departamento, sendo eles: “Ligas com Memória de Forma de Altas 35 

Temperaturas: Fabricação e Caracterização” e “Detecção de Danos em 36 

Estruturas utilizando a Transformada Wavelet”; sendo estes aprovados 37 

por unanimidade. Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre a 38 

proposta de calendário de reuniões ordinárias departamental 2018.2, 39 

onde a professora Italla Medeiros Bezerra apresentou uma proposta 40 

inicial, considerando encaminhamentos anteriores, e abriu para 41 

discussão. Após algumas falas com sugestões diversas, encaminhou-se 42 

para votação duas propostas: dia fixo da semana - as reuniões devem 43 

acontecer as quartas - que obteve oito (08) votos, e dias alternados da 44 

semana - terça, quarta e quinta - que obteve quatro (04) votos. 45 

Registrando-se, ainda três (03) abstenções. Ainda neste ponto, passou-46 

se a votação sobre o horário das reuniões, tendo para apreciação duas 47 

propostas: das treze e trinta até às quinze horas, que obteve oito (08) 48 

votos; e das quinze e trinta até às dezessete horas, que obteve cinco (05) 49 

votos, e o registro de (02) abstenções. Observa-se que, em todas as 50 

propostas do calendário de reuniões ordinárias, aprovou-se, de forma 51 

consensual, que a duração máxima da reunião será de uma hora e meia, 52 

sendo considerada a possibilidade de estender esse tempo, mediante 53 

deliberação e aprovação na assembleia. Quinto ponto: Apreciação e 54 

deliberação sobre o processo de renovação de afastamento do país para 55 

qualificação do docente Joelton Fonseca Barbosa, onde, incialmente, o 56 
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docente Jackson de Brito Simões aproveitou para sugerir que os 57 

processos sejam enviados em sua totalidade, através de um link ou outra 58 

forma e não apenas em partes, para que seja possível uma melhor 59 

análise dos docentes antes da apreciação. Na sequencia, algumas falas 60 

foram feitas, com questionamentos e esclarecimentos pertinentes, e em 61 

regime de votação, apresentou-se o seguinte resultado: a renovação foi 62 

aprovada por doze (12) votos a favor, nenhum voto contra e três (03) 63 

abstenções.  Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre minuta de 64 

resolução que dispõe sobre instituição da Política de Mobilidade 65 

Acadêmica da UFERSA, várias falas foram feitas questionando alguns 66 

pontos abordados na minuta, e em regime de votação sobre a discussão 67 

da minuta, apresentou-se o seguinte resultado: nenhum voto a favor, três 68 

(03) contra e doze (12) abstenções. No ponto outras ocorrências, o 69 

professor Jackson de Brito Simões solicitou que as atas do Conselho de 70 

Centro fossem divulgadas para toda a comunidade docente, assim como 71 

as cotas financeiras disponíveis para o ano vigente. A professora Tania 72 

Luna Laura destaca a burocracia desnecessária para o docente solicitar 73 

auxílio financeiro por parte da instituição. Além disso, a professora 74 

Desireé Alves de Oliveira menciona a dificuldade na aquisição de novos 75 

equipamentos e materiais, devido à escassez de informações por parte 76 

do Setor de Compras da instituição e tempo hábil para os docentes 77 

tomarem a providências cabíveis. Encerrando a ordem do dia e nada 78 

mais havendo a tratar, a chefe do Departamento de Engenharias - DE, 79 

professora, Ítalla Medeiros Bezerra, agradeceu a presença de todos e 80 

deu por encerrada a reunião e, para constar, eu, Rosane Fernandes de 81 

Sousa Gurgel, Secretária Executiva, lavrei a presente ata, cuja lista de 82 

presença segue em anexo, contendo dezessete (17) assinaturas, que 83 

depois de lida e achada conforme pelos presentes, segue assinada por 84 

mim e pela Senhora Chefe Do Departamento das Engenharias - DE, 85 

Professora Doutora Ítalla Medeiros Bezerra. 86 
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 88 

          _____________________                          _______________________ 89 

            Ítalla Medeiros Bezerra                   Rosane Fernandes de Sousa Gurgel 90 

            Chefe de Departamento                               Secretária Executiva 91 

   Campus Caraúbas/RN.                              Campus Caraúbas/RN. 92 


