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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA COM DOCENTES DO DEPARTAMENTO DAS 

ENGENHARIAS – DE DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO 

 

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, com início às dez 1 

horas e quinze minutos, no auditório do bloco de professores II, na sede do 2 

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

na Avenida Universitária Leto Fernandes, duzentos e trinta e três, km um, 4 

Sítio Esperança II, zona rural, nesta cidade de Caraúbas, foi realizada a 5 

nona reunião ordinária com docentes do Departamento das Engenharias – 6 

DE. A reunião foi aberta e coordenada pela Chefia do DE, professora Dra. 7 

Italla Medeiros Bezerra, que deu início aos trabalhos do dia agradecendo a 8 

presença de todos, e em seguida, apresentou as justificativas de ausência 9 

dos professores: Márcia Yara de Oliveira Silva, Tânia Luna Laura, Érica 10 

Natasche de Medeiros Gurgel Pinto e Ana Claudia Araújo Fernandes. Em 11 

discussão, alguns docentes proferiram que a justificativa da docente Ana 12 

Claudia Araújo Fernandes não condiz com a resolução institucional e 13 

deliberação departamental. Com isso, votaram-se as justificativas das 14 

docentes: Márcia Yara de Oliveira Silva, Tânia Luna Laura, Érica Natasche 15 

de Medeiros Gurgel Pinto, sendo essas justificativas aprovadas por 16 

unanimidade. Em seguida a justificativa da docente Ana Claudia Araújo 17 

Fernandes, não foi aprovada por cinco (5) votos contrários, nove (9) 18 

abstenções e nenhum voto favorável. Dando continuidade, a chefe do 19 

departamento apresentou os seguintes pontos de pauta para apreciação: 20 

1) Apreciação e deliberação sobre a ata da 8ª Reunião Ordinária do DE; 2) 21 

Apreciação e deliberação sobre aprovação ad referendum da ação de 22 

extensão “I Semana de Minicursos Acceptor Aerodesign”; 3) Apreciação e 23 

deliberação sobre o processo de afastamento do país do docente 24 

Wellington Lorran Gaia Ferreira; 4) Apreciação e deliberação sobre o 25 

processo de renovação de afastamento da docente Sâmara de Cavalcante 26 



 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO MULTIDISCIPLINAR CARAÚBAS 
DEPARTAMENTO DAS ENGENHARIAS 

 

Avenida Universitária Leto Fernandes, Km 1 – Sítio Nova Esperança II,  – Caraúbas – RN – CEP: 59.780-000 –  
Tel.: (84)3337-2958 

 

Paiva; 5) Apreciação e deliberação sobre o processo de afastamento para 27 

qualificação da docente Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros Silva; 28 

6) Apreciação e deliberação sobre a distribuição de carga horária docente 29 

no período letivo 2018.2; 7) Apreciação e deliberação sobre perfil do 30 

candidato para processo seletivo de professor efetivo; 8) Outras 31 

ocorrências. A pauta foi posta em discussão, onde a chefe do 32 

departamento solicitou a inclusão de três pontos de pauta, conforme tinha 33 

encaminhado por e-mail, que foram: 1º) Apreciação e deliberação sobre o 34 

processo de renovação de afastamento do docente Diego David 35 

Silva Diniz; 2°) Apreciação e deliberação do processo de aproveitamento 36 

em concurso público de Damião Carlos Freires de Azevedo;  3º) 37 

Apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que dispõe sobre a 38 

Avaliação da Aprendizagem nos cursos de graduação na modalidade 39 

presencial da UFERSA. O professor Marcus Vinícius Silvério Costa propôs 40 

que o sétimo ponto de pauta: Apreciação e deliberação sobre perfil do 41 

candidato para processo seletivo de professor efetivo tivesse a ordem de 42 

discussão em assembleia alterada para segundo ponto. Postas as 43 

sugestões em votação, foram aprovadas por onze (11) votos favoráveis, 44 

três (3) abstenções e nenhum voto contrário. Em seguida a pauta foi 45 

aprovada por unanimidade, ficando da seguinte forma: 1) Apreciação e 46 

deliberação sobre a ata da 8ª Reunião Ordinária do DE; 2) Apreciação e 47 

deliberação sobre perfil do candidato para processo seletivo de professor 48 

efetivo; 3) Apreciação e deliberação sobre aprovação ad referendum da 49 

ação de extensão “I Semana de Minicursos Acceptor Aerodesign”; 4) 50 

Apreciação e deliberação sobre o processo de afastamento do país do 51 

docente Wellington Lorran Gaia Ferreira; 5) Apreciação e deliberação sobre 52 

o processo de renovação de afastamento da docente Sâmara de 53 

Cavalcante Paiva; 6) Apreciação e deliberação sobre o processo de 54 

afastamento para qualificação da docente Leonete Cristina de Araújo 55 

Ferreira Medeiros Silva; 7) Apreciação e deliberação sobre a distribuição 56 
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de carga horária docente no período letivo 2018.2; 8º) Apreciação e 57 

deliberação sobre o processo de renovação de afastamento do docente 58 

Diego David Silva Diniz; 9°) Apreciação e deliberação do processo de 59 

aproveitamento em concurso público de Damião Carlos Freires de 60 

Azevedo;  10) Apreciação e deliberação sobre minuta de resolução que 61 

dispõe sobre a Avaliação da Aprendizagem nos cursos de graduação na 62 

modalidade presencial da UFERSA; e Outras Ocorrências. No que 63 

concerne ao primeiro ponto de pauta, foi posta em votação a ata da 8ª 64 

Reunião Ordinária do DE, sendo aprovada por unanimidade. No segundo 65 

ponto de pauta, o professor Rodrigo Prado de Medeiros solicitou que 66 

fosse feita uma ratificação sobre perfil do candidato para processo seletivo 67 

de professor efetivo da engenharia elétrica, sendo: graduado em 68 

engenharia elétrica ou telecomunicações ou eletrônica, com doutorado nas 69 

áreas de elétrica, telecomunicações ou eletrônica. Na oportunidade, a 70 

chefe do departamento propôs que fosse definida a banca para o concurso. 71 

Em caráter de votação a proposta não foi aprovada por sete (7) votos 72 

contrários, cinco (5) votos favoráveis e três (3) abstenções. Em seguida 73 

votou a proposição do perfil apresentado pelo professor Rodrigo Prado de 74 

Medeiros, sendo aprovado por treze (13) votos favoráveis, duas (2) 75 

abstenções e nenhum voto contrário. No terceiro ponto de pauta, deu-se 76 

a aprovação do ad referendum da ação de extensão “I Semana de 77 

Minicursos Acceptor Aerodesign”, por unanimidade, com a retificação de 78 

alteração na data da emissão do certificado, haja vista que o evento já foi 79 

realizado, sendo que no sistema sua realização se dará no período de 80 

férias. No quarto ponto de pauta, foi deliberado sobre o processo de 81 

afastamento do país do docente Wellington Lorran Gaia Ferreira, sendo 82 

aprovado por quatorze (14) votos favoráveis, uma (1) abstenção e nenhum 83 

voto contrário. No quinto ponto de pauta votou sobre a renovação de 84 

afastamento da docente Sâmara de Cavalcante Paiva, sendo aprovado por 85 

unanimidade. No sexto ponto de pauta, foi deliberado sobre o processo 86 
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de afastamento para qualificação da docente Leonete Cristina de Araújo 87 

Ferreira Medeiros Silva. Após algumas falas, o processo foi aprovado por 88 

doze (12) votos favoráveis, duas (2) abstenções e nenhum voto contrário. 89 

No sétimo ponto de pauta, a chefe do departamento apresentou a 90 

distribuição de carga horária docente no período letivo 2018.2.  Em 91 

discussão, o professor Rafael Luz Espindola retificou que nas cargas 92 

horária dos professores Cássio e Rafael Mendes estão contando 16h, mas 93 

na prática são 14h, pelo fato de estarem dividindo uma disciplina com o 94 

professor Wendell Abano. Em caráter de votação a distribuição de carga 95 

horária foi aprovada por unanimidade. No oitavo ponto de pauta, foi 96 

deliberado sobre o processo de renovação de afastamento do docente 97 

Diego David Silva Diniz, sendo aprovado por unanimidade. No nono ponto 98 

de pauta, votou sobre o processo aproveitamento em concurso público de 99 

Damião Carlos Freires de Azevedo. Em caráter de votação, o processo não 100 

foi aprovado por treze (13) votos contrário, uma (1) abstenção e nenhum 101 

voto favorável. No décimo ponto de pauta discutiu-se sobre a minuta de 102 

resolução que dispõe sobre a Avaliação da Aprendizagem nos cursos de 103 

graduação na modalidade presencial da UFERSA. Em discussão os 104 

docentes demonstraram suas insatisfações referentes ao prazo dado para 105 

a discussão da minuta, bem como o documento já havia sido discutido e 106 

deliberado em outro momento. Em seguida, a minuta apresentada não foi 107 

aprovada por treze (13) votos contrários, uma (1) abstenção e nenhum voto 108 

favorável. Em outras ocorrências, a chefe do departamento reforçou 109 

sobre o cadastro do Programa Geral de Componente Curricular – PGCC. O 110 

professor Marcus Vinícius Silvério Costa relatou que já fazem três semanas 111 

que o banheiro masculino do bloco de professores um está sem luz. O 112 

professor Rudson de Souza Lima informou que já comunicou ao 113 

engenheiro Francisco Solano do referido problema. Encerrando a ordem do 114 

dia e nada mais havendo a tratar, o chefe do DE, na pessoa da professora, 115 

Ítalla Medeiros Bezerra, agradeceu a presença de todos e deu por 116 
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encerrada a reunião e, para constar, eu, Hilário Sousa de Oliveira, 117 

secretário Executivo, lavrei a presente ata cuja lista de presença segue em 118 

anexo, contendo dezesseis (16) assinaturas, que depois de lida e achada 119 

conforme pelos presentes, segue assinada. 120 

       _____________________                        _______________________ 121 

           Ítalla Medeiros Bezerra                              Hilário Sousa de Oliveira 122 

           Chefe de Departamento                               Secretário Executivo 123 

          Campus Caraúbas/RN.                                Campus Caraúbas/RN. 124 

 125 


