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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO 1 

DE ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 2 

 3 
Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, com início às 4 

13 horas e 30 minutos, no auditório do bloco de administrativo, que fica na 5 

sede do Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, 6 

situada na Avenida Leto Fernandes, Sítio Esperança II, zona rural, nesta 7 

cidade de Caraúbas/RN, deu-se início à primeira reunião extraordinária do 8 

Departamento de Engenharias. Verificada a existência de quorum legal, 9 

conforme lista em arquivo anexo, a chefe do departamento, professora Ítalla 10 

Medeiros Bezerra, deu início à reunião saudando a todos, agradecendo as 11 

presenças. Iniciou com a votação das justificativas de ausência dos seguintes 12 

docentes: Rafael Luz Espíndola, Wendel Silva Cabral e Desireé Alves de 13 

Oliveira, obtendo aprovação com seis votos a favor, sendo cinco contra e duas 14 

abstenções. Em seguida apresentou-se a pauta: 1) Apreciação e deliberação 15 

sobre o RID submetido ao departamento; 2) Apreciação e deliberação sobre os 16 

PID submetidos ao departamento; 3) Discussão sobre a importância do 17 

cadastramento de cursos e atribuições dos engenheiros - CEAP/CREA-RN, 18 

que após lida foi aprovada por unanimidade. Na pauta constam os seguintes 19 

pontos: primeiro – apreciação sobre o RID do docente Rafael Bezerra 20 

Azevedo Mendes, após deliberação com dez votos a favor e três abstenções, 21 

foi aprovado; segundo – apreciação sobre os PIDs submetidos ao 22 

Departamento, após deliberação com dez votos a favor e três abstenções, foi 23 

aprovado; terceiro – posta em discussão a importância do cadastramento de 24 

cursos e atribuições dos engenheiros, nesta diretriz Fabrício Cavalcante, 25 

representante da CEAP/CREA-RN, explanou sobre a importância da Comissão 26 

de Educação e Atribuição Profissional no que tange ao reconhecimento das 27 

instituições de ensino bem como o cadastramento de cursos e atribuições 28 

iniciais e revisão das atribuições assim como a extensão de atribuições, neste 29 

direcionamento relatou alguns problemas existentes como cursos não 30 

cadastrados no conselho profissional e também profissionais com atribuições 31 

não compatíveis com o PPC do curso além de profissionais com extensão de 32 
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atribuição não cadastrada no sistema, neste sentido, para melhorar esta 33 

problemática devem serem feitos alguns procedimentos como a atualização do 34 

registro do curso no CREA/RN, orientações sobre as atribuições do 35 

profissionais e sobre a criação de novos cursos. Assim, eu, Marcos Antônio da 36 

Silva, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que será assinada por 37 

mim, pela chefe do departamento que presidiu esta reunião e pelos demais 38 

presentes.  39 

 40 
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