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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO 1 

DE ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 2 

 3 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, com 4 

início às 13 horas e 30 minutos, no auditório do bloco administrativo, que fica 5 

na 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 segunda reunião extraordinária do 8 

Departamento de Engenharias. Estiveram presentes os professores: Italla 9 

Medeiros Bezerra, a qual presidiu a reunião, Adiana Nascimento Silva, Ana 10 

Cláudia de Melo Caldas Batista, Antônio Alisson Alencar Freitas, Desireé 11 

Alves de Oliveira, Dorgival Albertino da Silva Júnior, Francisco de Assis 12 

Brito Filho, Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, José Ailton Leão 13 

Barboza Júnior, Rafael Luz Espíndola, Rudson de Souza Lima, Tania Luna 14 

Laura e Wendel Silva Cabral. Justificaram ausência os professores: 15 

Francisco das Chagas Barbosa de Sena, Jackson de Brito Simões, 16 

Marcus Vinícius Silvério Costa e Walber Medeiros Lima. Verificada a 17 

existência de quórum legal, a chefe do departamento, professora Italla 18 

Medeiros Bezerra, deu início à reunião saudando a todos, agradecendo as 19 

presenças. Iniciou com a votação das justificativas de ausência, obtendo 20 

aprovação, com uma abstenção. Logo após, foi feita a leitura da pauta com os 21 

seguintes pontos: primeiro ponto – apreciação e deliberação sobre as ações 22 

de extensão submetidas ao departamento; segundo ponto – apreciação e 23 

deliberação sobre o perfil do docente em substituição ao professor Manoel 24 

Dênis Costa Ferreira; e terceiro ponto – apreciação e deliberação sobre 25 

requerimento ao Centro Multidisciplinar de Caraúbas para modificação do perfil 26 

do candidato para a vaga do professor André Moreira de Oliveira. Após leitura, 27 

a pauta foi aprovada, com uma abstenção. Dando início ao primeiro ponto, a 28 

professora Italla Medeiros colocou em discussão as ações de extensão 29 

submetidas ao departamento, sendo elas a III Semana Geotécnica da 30 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (III SEGESA), sob coordenação da 31 

professora Desireé Alves, o IV Treinamento em Robótica Educacional do 32 
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campus Caraúbas e o I BioWaves Workshop, ambos sob coordenação do 33 

professor Francisco Brito. Em seguida, o professor Francisco Brito então 34 

destacou a importância dessas ações dentro do projeto de extensão e, como o 35 

momento foi oportuno, procurou fazer uma parceria junto à campanha Natal 36 

Sem Fome do campus Caraúbas. Finalizou, pedindo aos professores 37 

presentes, que ajudassem na divulgação dos projetos. Deliberação: aprovado 38 

por unanimidade. No segundo ponto, a professora Italla Medeiros pôs em 39 

apreciação o perfil do docente em substituição ao professor Manoel Dênis 40 

Costa Ferreira, que irá sair da UFERSA, e já havia sido nomeado para ser 41 

professor em outra instituição de ensino superior, a UTFPR. A chefia do 42 

departamento comunicou que, inicialmente, caberá a PROGEPE fazer a 43 

consulta através de edital de remoção interna, a partir do dia 04/12/2019, 44 

visando preencher a vaga disponível. Diante disso, a professora Italla Medeiros 45 

entrou em contato com a coordenação do curso de Engenharia Civil do campus 46 

Caraúbas que informou previamente os requisitos necessários para o 47 

preenchimento da vaga. Tais requisitos são a graduação em Engenharia Civil, 48 

com mestrado em Engenharia Civil, sem especificação sobre a pós-graduação. 49 

Porém, o novo professor deve assumir os componentes curriculares que o 50 

professor Manoel Dênis ministrava, que seriam Resistência dos Materiais II, 51 

Mecânica das Estruturas I, Mecânicas das Estruturas II, Estruturas de Aço, 52 

Estruturas de Concreto Armado I, Estruturas de Concreto Armado II, Alvenaria 53 

Estrutural e Estruturas de Madeira. A chefia do departamento então havia 54 

sugerido que a coordenação do curso montasse uma banca examinadora, caso 55 

haja candidatos interessados. Logo, a banca examinadora foi composta com os 56 

seguintes membros: Ana Cláudia Araújo Fernandes, como presidente, Desireé 57 

Alves de Oliveira, como membro titular, Raimundo Gomes de Amorim Neto, 58 

como membro titular, e Edna Lúcia da Rocha Linhares, como membro 59 

suplente. A professora Tânia Luna e o professor Dorgival Albertino 60 

questionaram o porquê do edital não exigir logo de início o doutorado, porém 61 

Italla Medeiros explicou que a exigência de mestrado era uma forma de garantir 62 

que haveria candidatos aptos logo no início do processo, algo que poderia não 63 

ocorrer, caso o perfil exigisse, de início, o doutorado. Deliberação: aprovado, 64 
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com quatro abstenções. No terceiro ponto, a professora Italla Medeiros 65 

colocou em apreciação e deliberação sobre requerimento ao Centro 66 

Multidisciplinar Caraúbas (CMC) para a modificação do perfil do candidato para 67 

a vaga do professor André Moreira de Oliveira. Logo após, a palavra foi dada 68 

ao coordenador de Engenharia Mecânica, Rafael Luz, o qual explicou que, 69 

após uma reunião do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Engenharia 70 

Mecânica, o perfil proposto para a substituição do professor André Moreira não 71 

atenderia as reformulações que o curso precisaria passar. Diversos membros 72 

da reunião concordaram que, quando ocorrer situação semelhante ao que está 73 

ocorrendo com o professor André Moreira, que o Departamento de 74 

Engenharias (DE) seja consultado previamente sobre o perfil ideal para a vaga, 75 

visando o melhor ajuste junto aos cursos que compõem o DE. Dessa forma, os 76 

professores Rafael Luz e Adiana Nascimento sugeriram que a definição do 77 

perfil fosse incluída na pauta da próxima reunião do Conselho de Centro. Além 78 

disso, os professores Rudson Lima e Tânia Luna sugeriram que o processo de 79 

escolha do perfil adequado da vaga do professor André Moreira deveria ser 80 

suspenso, visando uma melhor discussão do assunto. Diante das discussões, a 81 

presidente solicitou que as coordenações dos cursos que compõem o 82 

departamento, quando forem discutir no Conselho de Centro essa questão do 83 

perfil, repassassem como será a realidade do novo PPC, qual a demanda que 84 

as engenharias irão ter do curso Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Por 85 

fim, a chefia do departamento decidiu, de acordo com a opinião dos presentes,   86 

que o melhor a ser feito, era o envio de um memorando para a direção do 87 

CMC, solicitando a suspensão do processo de definição da vaga do perfil de 88 

substituição do professor André Moreira, enquanto esse assunto fosse melhor  89 

discutido na reunião do Conselho de Centro, entre os cursos e os 90 

departamentos. Tal proposta foi então colocada em votação entre os membros 91 

presentes. Deliberação: aprovada, com duas abstenções. Nada mais havendo 92 

a discutir ou constar, a presidente deu por encerrada a reunião. Assim, eu, 93 

Danilo Vieira Cruz, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pela chefe 94 

do departamento que presidiu esta reunião e pelos demais presentes.  95 
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_________________________                               _______________________ 98 

     Italla Medeiros Bezerra                                               Danilo Vieira Cruz  99 

           Chefe do DE                                                         Secretário Ad hoc 100 

      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 101 


