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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 2 

 3 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, com 4 

início às 13 horas e 30 minutos, no auditório do bloco de professores I, 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 quarta reunião ordinária do 8 

Departamento de Engenharias. Estiveram presentes os professores: Ítalla 9 

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

Cláudia Araújo Fernandes, Antônio Alisson Alencar Freitas, Dorgival 11 

Albertino da Silva Júnior, Francisca Ires Vieira de Melo, Francisco das 12 

Chagas Barbosa de Sena, Francisco de Assis Brito Filho, Hugo Michel 13 

Câmara de Azevedo Maia, Joelton Fonseca Barbosa, Leonete Cristina de 14 

Araújo F. Medeiros Silva, Manoel Denis Costa Ferreira, Marcus Vinícius 15 

Silvério Costa, Márcia Yara de Oliveira Silva, Rafael Luz Espíndola, 16 

Rodrigo Prado de Medeiros, Rudson de Souza Lima, Tania Luna Laura, 17 

Walber Medeiros Lima e Wendell Albano. Justificaram ausência os 18 

professores: Ana Cláudia de Melo Caldas Batista, Desirré Alves de Oliveira, 19 

e José Ailton Leão Barbosa Júnior. Verificada a existência de quorum legal, 20 

a chefe do departamento, professora Ítalla Medeiros Bezerra, deu início à 21 

reunião saudando a todos, agradecendo as presenças. Iniciou com a votação 22 

das justificativas de ausência, obtendo aprovação unânime. Logo após, foi feita 23 

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

deliberação da ata da 3ª Reunião Ordinária do DE 2019; segundo ponto – 25 

apreciação e deliberação sobre os projetos de pesquisa submetidos ao 26 

departamento; terceiro ponto – apreciação e deliberação sobre ação de 27 

extensão submetida ao departamento; quarto ponto – apreciação e 28 

deliberação sobre os Programas Gerais de Componente Curricular (PGCC) 29 

cadastrados no departamento; quinto ponto – discussão sobre minuta que 30 

dispõe sobre regulamentação de Estágio Supervisionado no âmbito da 31 

UFERSA; e sexto ponto - outras ocorrências. Após leitura, a pauta foi 32 
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aprovada por unanimidade. Dando início ao primeiro ponto, a professora Ítalla 33 

Medeiros colocou em discussão a Ata da 3ª Reunião Ordinária do DE 2019. 34 

Em seguida, o professor Marcus Vinícius alegou que as decisões tomadas em 35 

reunião e constando em ata não estão sendo seguidas/cumpridas, tendo em 36 

vista que, na reunião anterior, ficaram definidos os horários e a quantidade de 37 

hora-aula de cada docente e, depois, ocorreram alterações que não condiziam 38 

com o que foi registrado em ata. Diante disso, a presidente esclareceu que 39 

houve a necessidade de fazer adequações nos horários e hora-aula a fim de 40 

não acarretar prejuízos para os cursos das engenharias. Não havendo nada a 41 

ser modificado na ata, seguiu-se para votação. Deliberação: aprovada, com 42 

quatro abstenções. No segundo ponto, a professora Ítalla Medeiros pôs em 43 

apreciação e votação os projetos de pesquisa: Desenvolvimento de tecnologias 44 

inclusivas para auxílio à tradução simultânea de Língua de Sinais Brasileira-45 

Língua Portuguesa (Prof. Francisco Brito); Análise da permissividade efetiva de 46 

antenas de microfita retangulares com arranjos PBG retangular e hexagonal 47 

(Prof. Francisco das Chagas); Simulação hidrodinâmica e experimental de 48 

canal de distribuição de água floculada (Prof. Gustavo Marques). Deliberação: 49 

aprovados por unanimidade. No terceiro ponto, foi apresentado o projeto de 50 

extensão Template Latex para modelos de Artigos, Monografias, Dissertações, 51 

Teses e demais documentos para UFERSA (Prof. Marcus Vinícius). Posto em 52 

votação. Deliberação: aprovado por unanimidade. No quarto ponto, a 53 

presidente apresentou os Programas Gerais de Componente Curricular 54 

(PGCC) cadastrados no DE e que foram aprovados pela Biblioteca do Campus 55 

Caraúbas. Não havendo observações, seguiu-se para votação. Deliberação: 56 

aprovados, com duas abstenções. Em seguida, no quinto ponto, antes de 57 

iniciá-lo, houve votação para continuidade da reunião devido ao tempo limite ter 58 

se esgotado. Sendo assim, os membros decidiram, com sete votos a favor, dar 59 

continuidade à reunião, obtendo dois votos contra e seis abstenções. Logo, 60 

passou-se a discutir sobre a Minuta de Resolução CONSEPE que dispõe sobre 61 

a regulamentação de Estágio Supervisionado no âmbito da UFERSA. A 62 

professora Leonete Cristina fez uma observação no Art. 4º, pedindo para 63 

acrescentar a palavra que segue em itálico no trecho seguinte: (...) conselhos 64 
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de fiscalização do exercício profissional (aprovado com doze votos a favor e 65 

quatro abstenções). O professor Marcus Vinícius solicitou substituição da 66 

palavra orientador por tutor, no inciso II do Art. 7º (aprovado com oito votos a 67 

favor, dois contra e quatro abstenções). O professor Rudson Lima solicitou a 68 

supressão do §2º do Art. 7º por estar idêntico ao §3º do mesmo artigo 69 

(aprovado, com três abstenções). A professora Leonete Cristina destacou a 70 

manutenção do conteúdo original do §6º do Art. 7º (aprovado, com três 71 

abstenções). A referida professora sugeriu, também, a manutenção do Art. 8º 72 

(aprovado, com uma abstenção). O professor Rafael Espíndola solicitou retirar 73 

o trecho “Nestes casos, o mesmo deverá ser matriculado pela coordenação do 74 

curso no semestre subsequente na disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 75 

a fim de, ao final do semestre, poder co-validar a carga horária e créditos do 76 

Estágio realizado” do §1º do Art. 10 (aprovado, com uma abstenção). A 77 

professora Leonete Cristina sugeriu seguir a proposta do relator no Art. 11 78 

(aprovado, com sete abstenções). O professor Rudson Lima sugeriu alterar o 79 

texto do inciso III do Art. 23 a fim de que fique da seguinte forma: III – 80 

possibilitar à UFERSA o acompanhamento, a supervisão e a avaliação do 81 

Estágio (aprovado, com 09 votos a favor e dez abstenções). No sexto ponto, 82 

não houve registro de outras ocorrências. Nada mais havendo a discutir ou 83 

constar, a presidente deu por encerrada a reunião. Assim, eu, Ana Paula 84 

Oliveira Vale de Andrade, Secretária Executiva do DCT, lavrei a presente ata 85 

que será assinada por mim, pela chefe do departamento que presidiu esta 86 

reunião e pelos demais presentes.  87 

 88 

 89 

_________________________                               _______________________ 90 

     Ítalla Medeiros Bezerra                                       Ana Paula O. V. de Andrade   91 

           Chefe do DE                                                        Secretária Executiva 92 

      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 93 


