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ATA DA NONA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE. 2 

 3 
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro 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 nona assembleia 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, Ana Cláudia de Melo Caldas Batista, Antônio 11 

Alisson Alencar Freitas, Desirré Alves de Oliveira, Dorgival Albertino da 12 

Silva Júnior, Francisco das Chagas Barbosa de Sena, Francisco de Assis 13 

Brito Filho, Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, Jackson de Brito 14 

Simões, José Ailton L. Barboza JR, Manoel Denis Costa Ferreira, Marcus 15 

Vinícius Silvério Costa, Rudson de Souza Lima, Tania Luna Laura, Walber 16 

Medeiros Lima e Wendel Silva Cabral. Justificaram ausência os professores: 17 

Gilvan Bezerra dos Santos Júnior e Rafael Luz Espíndola. Verificada a 18 

existência de quorum legal, a chefe do departamento, professora Ítalla 19 

Medeiros Bezerra, deu início à reunião saudando a todos, agradecendo as 20 

presenças. Iniciou com a votação das justificativas de ausência, obtendo 21 

aprovação com treze votos a favor e quatro abstenções. Logo após, foi feita a 22 

leitura da pauta com os seguintes pontos: primeiro ponto – apreciação e 23 

deliberação da ata da 8ª Reunião Ordinária do DE 2019; segundo ponto – 24 

homologação da decisão ad referendum do projeto de pesquisa “Estudo da 25 

susceptibilidade à fragilização induzida por hidrogênio em aços baixa-liga”, da 26 

professora Adiana Silva; terceiro ponto – apreciação e deliberação sobre o 27 

projeto de pesquisa “Avaliação das propriedades mecânica e microestrutural de 28 

soldas dissimilares”, da professora Adiana Silva; quarto ponto – homologação 29 

da decisão ad referendum do projeto de extensão “SMART ROBOTS - 2° 30 

EDIÇÃO: Aplicando Atuadores de Ligas com Memória de Forma na Fabricação 31 

de Mini Robôs para Estimular a Formação Tecnológica de Jovens”, do 32 
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professor Jackson Simões; quinto ponto – apreciação e deliberação sobre o 33 

projeto de extensão “Por Dentro do ENADE 2019”, do professor Francisco das 34 

Chagas; sexto ponto – apreciação e deliberação sobre a distribuição de carga 35 

horária docente no período letivo 2019.2; sétimo ponto – apreciação e 36 

deliberação sobre o processo de renovação de afastamento do país do docente 37 

Wellington Lorran Gaia Ferreira; oitavo ponto - apreciação e deliberação sobre 38 

o processo de renovação de afastamento no país da docente Sâmara de 39 

Cavalcante Paiva; e nono ponto – outras ocorrências. Após leitura, a pauta foi 40 

aprovada, com uma abstenção. Dando início ao primeiro ponto, a professora 41 

Ítalla Medeiros colocou em discussão a Ata da 8ª Reunião Ordinária do DE 42 

2019. Em regime de votação, a ata foi aprovada por catorze votos a favor e três 43 

abstenções. No segundo ponto, a presidente apresentou a decisão ad 44 

referendum do projeto de pesquisa submetida ao departamento. Em regime de 45 

votação, foi aprovada por unanimidade. No terceiro ponto, a professora Ítalla 46 

Medeiros apresentou o projeto de pesquisa submetido ao departamento. Em 47 

regime de votação, foi aprovado por unanimidade. No quarto ponto, a 48 

presidente apresentou a decisão ad referendum do projeto de extensão 49 

submetida ao departamento. Em regime de votação, foi aprovada por 50 

unanimidade. Em seguida, no quinto ponto, o professor Francisco Chagas 51 

falou sobre o projeto de extensão coordenado por ele e submetido ao 52 

departamento. Em regime de votação, foi aprovado por dezesseis votos a favor 53 

e uma abstenção. No sexto ponto, a presidente colocou em discussão a 54 

distribuição da carga horária do período letivo 2019.2. Não havendo 55 

observações, seguiu-se para votação, sendo aprovada por catorze votos a 56 

favor e três abstenções. No sétimo ponto, analisaram o processo de 57 

renovação de afastamento do país do professor Wellington Lorran. Em regime 58 

de votação, foi aprovado por unanimidade. No oitavo ponto, analisaram o 59 

processo de renovação de afastamento no país da professora Sâmara Paiva. 60 

Em regime de votação, foi aprovado por unanimidade. No nono ponto, o 61 

professor Marcus Vinícius sugeriu uma reunião extraordinária para discutir 62 

sobre o destino dos códigos de vaga que foram disponibilizados para o curso 63 

de Engenharia de Materiais, tendo em vista não ter sido aprovada a criação do 64 
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referido curso. Logo, acha prudente o departamento emitir um parecer sobre 65 

essa questão. Diante disso, a professora Ítalla Medeiros propôs convocar 66 

reunião extraordinária para o dia 02 de outubro de 2019 a fim de apresentar um 67 

posicionamento sobre a destinação dos códigos de vaga que seriam do curso 68 

de Engenharia de Materiais. A presidente informou, também, que os RID 69 

podem ser submetidos em até trinta dias e os PID, em até quarenta e cinco 70 

dias. Sendo assim, os RID serão apresentados na próxima reunião ordinária do 71 

dia dezesseis de outubro, já os PID, serão apresentados em uma extraordinária 72 

assim que completar os quarenta e cinco dias. Nada mais havendo a discutir 73 

ou constar, a presidente deu por encerrada a reunião. Assim, eu, Ana Paula 74 

Oliveira Vale de Andrade, Secretária Executiva do DCT, lavrei a presente ata 75 

que será assinada por mim, pela chefe do departamento que presidiu esta 76 

reunião e pelos demais presentes.  77 

 78 
 79 

_________________________                               _______________________ 80 

     Ítalla Medeiros Bezerra                                       Ana Paula O. V. de Andrade   81 
           Chefe do DE                                                        Secretária Executiva 82 
      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 83 


