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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO 1 

DE ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 2 

 3 
Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, com início às 13 4 

horas e 30 minutos, via plataforma de streaming meet do gmail, deu-se início à 5 

terceira reunião extraordinária do Departamento de Engenharias. Verificada a 6 

existência de quorum legal, conforme lista em arquivo anexo, a chefe do 7 

departamento, professora Ítalla Medeiros Bezerra, deu início à reunião 8 

saudando a todos, agradecendo as presenças. Iniciou com a votação da 9 

justificativa de ausência do seguinte docente: Rafael Luz Espíndola, obtendo 10 

aprovação com quinze votos a favor e duas abstenções. Logo após a leitura da 11 

pauta a mesma foi aprovada por unanimidade. Na pauta constam os seguintes 12 

pontos: primeiro – apreciação e deliberação sobre a ata da segunda reunião 13 

extraordinária de 2020, após deliberação com dez votos a favor e sete 14 

abstenções, foi aprovada; segundo – apreciação e deliberação sobre projetos 15 

de pesquisa submetidos ao departamento, após deliberação com quinze votos 16 

a favor e duas abstenções, foram aprovados; terceiro – eleição para 17 

representantes do departamento no Conselho de Centro, a docente Adiana 18 

Nascimento Silva foi indicada para membro titular com nove votos e o docente 19 

Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia para membro suplente com 6 votos, 20 

sendo que houve uma abstenção; quarto – apreciação e deliberação sobre 21 

solicitação de renovação de afastamento do docente Rodrigo Prado de 22 

Medeiros, posta em discussão e devido a importância e complexidade desta 23 

decisão, com oito votos a favor, seis contra  e três abstenções a decisão foi 24 

consultar instâncias superiores e normas legais para em uma reunião futura 25 

deliberar sobre decisão de renovação de afastamento do docente. Assim, eu, 26 

Marcos Antônio da Silva, Assistente em Administração, lavrei a presente ata 27 

que será assinada por mim, pela chefe do departamento que presidiu esta 28 

reunião e pelos demais presentes.  29 
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