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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 2 

 3 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, com início 4 

às 14h, aconteceu a primeira reunião ordinária do Departamento de Enge-5 

nharias, de forma remota, em uma sala de reuniões através do Google 6 

Meet. Estiveram presentes os professores: Ítalla Medeiros Bezerra, a qual 7 

presidiu a reunião, Adiana Nascimento Silva, Ana Cláudia Araújo Fer-8 

nandes, Ana Cláudia de Melo Caldas Batista, Antônio Alisson Alencar 9 

Freitas, Dorgival Albertino da Silva Júnior, Erica Natasche de Medeiros 10 

Gurgel Pinto, Francisco das Chagas Barbosa de Sena, Francisco de 11 

Assis Brito Filho, Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, Jackson de 12 

Brito Simões, Marcus Vinícius Silvério Costa, Rudson de Souza Lima, 13 

Samara de Cavalcante Paiva, Tania Luna Laura, Walber Medeiros Lima 14 

e Wendel Silva Cabral. Justificaram ausência os professores: Marcia Yara 15 

de Oliveira Silva e Rafael Luz Espíndola. Verificada a existência de quo-16 

rum legal, a chefe do departamento, professora Ítalla Medeiros Bezerra, 17 

deu início à reunião agradecendo a presença de todos e apresentou a pau-18 

ta para apreciação, com os seguintes pontos: primeiro ponto - apreciação 19 

e deliberação sobre a ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2020; segundo 20 

ponto - apreciação e deliberação sobre as ações de extensão submetidas 21 

ao departamento; terceiro ponto - apreciação e deliberação sobre o pro-22 

cesso de renovação de afastamento da docente Leonete Cristina de Araújo 23 

Ferreira Medeiros Silva; e quarto ponto - outras ocorrências. A pauta foi 24 

posta em votação. Deliberação: aprovada com quatorze votos favoráveis, 25 

duas abstenções e nenhum voto contrário. Em seguida, foi posta em vota-26 

ção as justificativas de ausências. Deliberação: aprovadas com quatorze 27 

votos favoráveis, duas abstenções e nenhum voto contrário. Dando 28 

início ao primeiro ponto de pauta, a chefe do departamento apresentou 29 

em caráter votação a ata da 4ª Reunião Extraordinária de 2020. Delibera-30 

ção: aprovada com nove votos favoráveis, sete abstenções e nenhum voto 31 

contrário. No segundo ponto de pauta a chefe do departamento apresen-32 
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tou para apreciação e deliberação as ações de extensão Engrenagem Jr., 33 

coordenado pela professora Ana Cláudia de Melo Caldas Batista; Desen-34 

volvimento de Equipamentos de Proteção Individual utilizando Impressão 35 

3D para auxílio a Profissionais da Saúde no combate a COVID-19 e Projeto 36 

de Circuitos Integrados, coordenados pelo professor Francisco de Assis 37 

Brito Filho; e Projeto Avançado de Sistemas de Proteção de Instalações 38 

Elétricas de Baixa Tensão, coordenado pelo professor Francisco das Cha-39 

gas Barbosa de Sena. Dado oportuno, os docentes apresentaram seus pro-40 

jetos, e na sequência foram postos em votação. Deliberação: aprovados 41 

por quinze votos favoráveis, uma abstenção e nenhum voto contrário. No 42 

terceiro ponto de pauta, foi apresentado o processo de renovação de 43 

afastamento da docente Leonete Cristina de Araújo Ferreira Medeiros 44 

Silva. O processo foi posto em votação. Deliberação: aprovado por 45 

quinze votos favoráveis, uma abstenção e nenhum voto contrário. Em 46 

outras ocorrências, a chefe do departamento informou que em virtude do 47 

calendário de reuniões do CONSUNI ter sido restabelecido, e por acreditar 48 

que não terá reuniões ordinárias até o final de seu mandato, dia 4 de julho 49 

de 2020, achou mais viável que a próxima chefia organize o calendário de 50 

reuniões. O professor Marcus Vinícius Silvério Costa questionou como será 51 

realizada a eleição para a chefia do departamento. Por sua vez, a chefe do 52 

departamento proferiu que a eleição ocorrerá na própria assembleia extra-53 

ordinária departamental, podendo ser realizada através de um link sugerido 54 

pela reitoria ou pelo formulário do google, garantindo o anonimato dos par-55 

ticipantes. Por fim, o professor Marcus Vinícius Silvério Costa informou que 56 

a Capes emitiu uma portaria que extingue o Qualis para o quadriênio 2021 57 

– 2024, e que será desenvolvida uma nova métrica de avaliação de perió-58 

dicos. Nada mais havendo a discutir ou constar, a presidente deu por en-59 

cerrada a reunião. Assim, eu, Hilário Sousa de Oliveira, Secretário Executi-60 

vo, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pela chefe do depar-61 

tamento que presidiu esta reunião e pelos demais presentes. 62 
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