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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO 1 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E 2 

DEZENOVE. 3 

 4 
Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, com início 5 

às 13 horas e 30 minutos, no auditório do bloco de professores I, que fica na 6 

sede do Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, 7 

situada na Avenida Leto Fernandes, Sítio Esperança II, zona rural, nesta 8 

cidade de Caraúbas/RN, deu-se início à décima primeira assembleia ordinária 9 

do Departamento de Engenharias. Estiveram presentes os professores: Ítalla 10 

Medeiros Bezerra, que presidiu a reunião, Adiana Nascimento Silva, Ana 11 

Cláudia Araújo Fernandes, Ana Cláudia de Melo Caldas Batista, Antônio 12 

Alisson Alencar Freitas, Desireé Alves de Oliveira, Dorgival Albertino da 13 

Silva Júnior, Francisco das Chagas Barbosa de Sena, Francisco de Assis 14 

Brito Filho, José Ailton L. Barboza JR, Manoel Denis Costa Ferreira, 15 

Marcus Vinícius Silvério Costa, Rafael Luz Espíndola, Rudson de Souza 16 

Lima, Tania Luna Laura, Walber Medeiros Lima e Wendel Silva Cabral. 17 

Justificaram ausência os professores: Gilvan Bezerra dos Santos Júnior, 18 

Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia e Jackson de Brito Simões. 19 

Verificada a existência de quorum legal, a chefe do departamento, professora 20 

Ítalla Medeiros Bezerra, deu início à reunião saudando a todos, agradecendo 21 

as presenças. Iniciou com a votação das justificativas de ausência, obtendo 22 

aprovação com catorze votos a favor e duas abstenções. Logo após, foi feita a 23 

leitura da pauta com os seguintes pontos: primeiro ponto – apreciação e 24 

deliberação sobre a ata da 10ª Reunião Ordinária do DE 2019; segundo ponto 25 

– apreciação e deliberação sobre a ata da 1ª Reunião Extraordinária do DE 26 

2019; terceiro ponto – apreciação e deliberação sobre o RID 2019.1 27 

submetido ao departamento pelo professor Hugo Azevedo; quarto ponto – 28 

homologação da aprovação via ad referendum do projeto de pesquisa 29 

“Propriedades mecânicas à tração: influência na inserção de pó de pedra em 30 

PRFV”, submetido ao departamento pela professora Ana Cláudia Batista; 31 

quinto ponto – apreciação e deliberação sobre o projeto de ensino 32 
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“Desenvolvimento de bancadas didáticas para o ensino de engenharias”, 33 

submetido ao departamento pela professora Tania Luna; sexto ponto – 34 

apreciação e deliberação sobre o processo de afastamento do país do docente 35 

Gilvan Bezerra dos Santos Júnior; sétimo ponto – discussão sobre proposta 36 

de regulamentação interna referente a justificativas de ausência às reuniões, 37 

conforme e-mail enviado pelo Assessor Especial do Gabinete da Reitoria; e 38 

oitavo ponto – outras ocorrências. Após leitura, a pauta foi aprovada, com 39 

uma abstenção. Dando início ao primeiro ponto, a professora Ítalla Medeiros 40 

colocou em discussão a Ata da 10ª Reunião Ordinária do DE 2019. Logo, o 41 

professor Dorgival Júnior observou que o nome dele não constava na lista dos 42 

RIDs 2019.1 aprovados, e solicitou a inclusão. Em regime de votação com a 43 

alteração mencionada, a ata foi aprovada por treze votos a favor e três 44 

abstenções. No segundo ponto, a presidente colocou em discussão a Ata da 45 

1ª Reunião Extraordinária do DE 2019. Em regime de votação, foi aprovada por 46 

doze votos a favor e quatro abstenções. No terceiro ponto, a professora Ítalla 47 

Medeiros esclareceu que havia se esquecido de incluir o RID 2019.1 do 48 

professor Hugo Azevedo na reunião anterior e, devido a isso, trouxe para 49 

apreciação nesta reunião. Em regime de votação, foi aprovado por 50 

unanimidade. No quarto ponto, a presidente apresentou a decisão ad 51 

referendum do projeto de extensão submetido ao departamento pela 52 

professora Ana Cláudia Batista. Informou que havia a necessidade do projeto 53 

ser aprovado com brevidade devido à participação no edital para bolsa 54 

permanência. Em regime de votação, foi aprovada por unanimidade. Em 55 

seguida, no quinto ponto, foi apresentado o projeto de ensino submetido ao 56 

departamento pela professora Tania Luna. Em regime de votação, foi aprovado 57 

por unanimidade. No sexto ponto, foi apreciado o processo de afastamento do 58 

país do professor Gilvan Bezerra. A presidente informou que o referido docente 59 

havia conseguido afastamento por via judicial, tendo a UFERSA recebido a 60 

liminar do juiz e emitido portaria de renovação de afastamento do servidor para 61 

fora do país. Ressaltou que a universidade não se pronunciou sobre a liminar. 62 

Após discussões, o processo seguiu para votação, sendo aprovado por sete 63 

votos a favor, quatro votos contra e cinco abstenções.  No sétimo ponto, a 64 
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professora Ítalla Medeiros apresentou a proposta de regulamentação sobre as 65 

justificativas de ausências às reuniões, tendo como modelo a sugestão do 66 

campus de Pau dos Ferros. Logo em seguida, o professor Marcus Vinícius se 67 

manifestou contrário ao documento proposto, pois acredita que o referido 68 

documento está tirando a fé pública do servidor e o poder de decisão da 69 

Assembleia. Afirmou que é muita burocratização e acaba atrapalhando a 70 

eficiência do serviço público. Sendo assim, ressaltou que, por questão de mais 71 

humanidade na análise das justificativas e do fortalecimento dos laços 72 

familiares ao observar essas questões, não é favorável. O professor Rudson 73 

Lima disse que se sente desconfortável no momento de votar em algumas 74 

justificativas que são apresentadas na reunião. Acha que a resolução servirá 75 

para ter uma fiscalização um pouco maior, pois nem todas as justificativas são 76 

coerentes e aceitáveis. Logo, gostaria que embasassem mais. A professora 77 

Ana Cláudia Batista compartilha do mesmo desconforto do professor Rudson 78 

Lima, e é a favor da resolução para que se tenha um padrão nas justificativas. 79 

O professor Francisco Brito disse que a resolução vem para regulamentar 80 

essas situações. A professora Ítalla Medeiros ressaltou que existe na lei a 81 

obrigatoriedade de o servidor comprovar/justificar a ausência. Reconhece que 82 

algumas justificativas são abusivas e sem sentido. Diante das discussões, 83 

concordaram que a votação seria entre a sugestão de regulamentação das 84 

justificativas do campus de Pau dos Ferros e as justificativas de ausência 85 

decididas em assembleia do DE. Em regime de votação, sete votaram pela 86 

permanência do que foi decidido em assembleia, cinco foram a favor da 87 

proposta de Pau dos Ferros, e quatro abstenções. No oitavo ponto, o 88 

professor Rafael Espíndola parabenizou todos os envolvidos nos eventos da 89 

competição regional da SAE Brasil, tendo a equipe Caraubaja conquistado a 5ª 90 

colocação Nacional e a equipe Acceptor Aerodesign da UFERSA Caraúbas 91 

também se destacou conquistando a 4ª colocação de Aerodesign do Nordeste 92 

e 16ª de toda a América Latina, fato esse que elevaram e divulgaram o nome 93 

da instituição. A professora Ítalla Medeiros informou que haverá uma reunião 94 

com os chefes de departamento a fim de estabelecer o mínimo de alunos e 95 

turmas, sendo turmas com o quantitativo de até três alunos passando a ficar 96 
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como estudo dirigido. O professor Manoel Dênis comunicou que foi aprovado 97 

em concurso público para uma universidade no Paraná e irá se desligar da 98 

UFERSA, em breve. Nada mais havendo a discutir ou constar, a presidente 99 

deu por encerrada a reunião. Assim, eu, Ana Paula Oliveira Vale de Andrade, 100 

Secretária Executiva do DCT, lavrei a presente ata que será assinada por mim, 101 

pela chefe do departamento que presidiu esta reunião e pelos demais 102 

presentes.  103 

 104 

 105 

_________________________                               _______________________ 106 

     Ítalla Medeiros Bezerra                                       Ana Paula O. V. de Andrade   107 

           Chefe do DE                                                        Secretária Executiva 108 

      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 109 


