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ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos quatorze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, com início às 1 

treze horas e trinta minutos, no auditório do bloco de professores I, na sede 2 

do Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, 3 

situada na Avenida Universitária Leto Fernandes, duzentos e trinta e três, 4 

km um, Sítio Esperança II, zona rural, nesta cidade de Caraúbas, foi 5 

realizada a décima reunião ordinária com docentes do Departamento das 6 

Engenharias – DE. A reunião foi aberta e coordenada pela Chefia do DE, 7 

professora Dra. Italla Medeiros Bezerra, que deu início aos trabalhos do dia 8 

agradecendo a presença de todos e em seguida, apresentou as 9 

justificativas de ausência dos professores: Márcia Yara de Oliveira Silva,  10 

Ana Claudia Araújo Fernandes, Marcus Vinícius Silverio Costa, Hugo 11 

Michel Câmara de Azevedo Maia, sendo aprovadas por unanimidade. 12 

Dando continuidade, a chefe do departamento apresentou os seguintes 13 

pontos de pauta para apreciação: 1) Apreciação e deliberação sobre a ata 14 

da 9ª Reunião Ordinária do DE; 2) Homologação do ad referendum do 15 

projeto de extensão “ECivilInterativa 2”, submetido ao departamento; 3) 16 

Apreciação e deliberação sobre os projetos de extensão submetidos ao 17 

departamento; 4) Apreciação e deliberação sobre os Programas Gerais dos 18 

Componentes Curriculares cadastrados pelo departamento; 5) Outras 19 

ocorrências. A pauta foi posta em discussão, onde a chefe do 20 

departamento solicitou a inclusão de dois pontos de pauta: 1º) Deliberação 21 

sobre o representante do departamento na comissão para elaboração do 22 

PQD de 2019; 2°) Apreciação e deliberação sobre o processo de 23 

afastamento no país da docente Erica Natasche de Medeiros Gurgel Pinto. 24 

Postas as sugestões em votação separadamente, a primeira foi aprovada 25 

por oito (08) votos favoráveis, cinco (05) abstenções e dois (02) votos 26 
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contrários; em virtude do empate entre a quantidade de votos favoráveis e 27 

desfavoráveis, a chefia do departamento deliberou por discutir a segunda 28 

proposta de inclusão em outra assembleia departamental, com o intuito dos 29 

docentes terem tempo hábil para a leitura do processo. Em seguida a pauta 30 

foi aprovada por doze (12) votos favoráveis e uma (03) abstenções, ficando 31 

da seguinte forma: 1) Apreciação e deliberação sobre a ata da 9ª Reunião 32 

Ordinária do DE; 2) Homologação do ad referendum do projeto de 33 

extensão “ECivilInterativa 2”, submetido ao departamento; 3) Apreciação e 34 

deliberação sobre os projetos de extensão submetidos ao departamento; 4) 35 

Apreciação e deliberação sobre os Programas Gerais dos Componentes 36 

Curriculares cadastrados pelo departamento; 5) Deliberação sobre o 37 

representante do departamento na comissão para elaboração do PQD de 38 

2019; 6) Outras ocorrências. No que concerne ao primeiro ponto de 39 

pauta, foi posta em votação a ata da 9ª Reunião Ordinária do DE, sendo 40 

aprovada por onze (11) votos favoráveis e quatro (4) abstenções. No 41 

segundo ponto de pauta, deu-se a aprovação do ad referendum da ação 42 

de extensão “ECivilInterativa 2” por onze (11) votos favoráveis e quatro (04) 43 

abstenções. No terceiro ponto de pauta, foram aprovadas por onze (11) 44 

votos favoráveis e quatro (04) abstenções as seguintes ações de extensão: 45 

II CONGRESA, Levantamento planialtimétrico georreferenciado, IV Mostra 46 

Científica Semestral de Engenharia Civil - 4ª MOCIV, Prestação de serviços 47 

voltados a controle tecnológico de materiais pela empresa júnior “Pilares 48 

Engenharia Júnior”. No quarto ponto de pauta, foram apresentados os 49 

Programas Gerais de Componente Curricular – PGCC dos seguintes 50 

componentes: CAM0058, CEX0215, CEX0250, CEX0256, CEX0258, 51 

CEX0261 e CEX0265, sendo aprovados por unanimidade. No quinto 52 

ponto de pauta foi deliberado sobre o representante do departamento na 53 

comissão para elaboração do Plano de Qualificação Docente – PQD de 54 

2019. Em virtude de não haver nenhum candidato para representação do 55 

DE n a comissão, a chefia do departamento sugeriu por retornar a 56 
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discussão deste tema em assembleia seguinte, na presença de demais 57 

docentes. Em caráter de votação, a proposta foi aprovada por 58 

unanimidade. Em outras ocorrências, a chefe do departamento enfatizou 59 

que alteração do horário de turmas no SIGAA fosse feita somente perante 60 

solicitação da mesma para a Divisão de Registro Escolar. Encerrando a 61 

ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o chefe do DE, na pessoa da 62 

professora Ítalla Medeiros Bezerra, agradeceu a presença de todos e deu 63 

por encerrada a reunião e, para constar, a mesma lavrou a presente ata 64 

cuja lista de presença segue em anexo, contendo dezesseis (16) 65 

assinaturas, que depois de lida e achada conforme pelos presentes, segue 66 

assinada. 67 

_____________________ 68 

Ítalla Medeiros Bezerra 69 
Chefe de Departamento 70 
Campus Caraúbas/RN. 71 

 72 


