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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 2 

 3 
No dia primeiro do mês de junho do ano de dois mil e vinte, com início às 14 4 

horas, via plataforma de streaming meet do gmail, deu-se início à quarta 5 

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 das 9 

justificativas de ausência dos seguintes docentes: Jackson de Brito Simões e 10 

Walber Medeiros Lima, obtendo aprovação com quinze votos a favor e duas 11 

abstenções; também justificaram ausências as representantes discentes. Logo 12 

após a leitura da pauta a mesma foi aprovada por unanimidade. Na pauta 13 

constam os seguintes pontos: primeiro – apreciação e deliberação sobre a ata 14 

da terceira reunião extraordinária de 2020, após deliberação com onze votos a 15 

favor e sete abstenções, foi aprovada; segundo – apreciação e deliberação 16 

sobre a homologação da decisão sobre o processo de afastamento do docente 17 

Wellington Lorran Gaia Ferreira, após deliberação com dez votos a favor e oito 18 

abstenções, foi aprovada; terceiro – apreciação e deliberação sobre perfil de 19 

candidato para consulta de remoção interna referente à vaga desocupada pela 20 

docente Cibele Gouveia Costa Chianca, após deliberação com doze votos a 21 

favor e seis abstenções, o perfil foi aprovado; quarto – apreciação e 22 

deliberação sobre os planos de ensino submetidos ao departamento para o 23 

Período Suplementar Excepcional, a temática posta em discussão e havendo 24 

alteração de horário no plano do docente Rafael Luz Espíndola, após 25 

deliberação com quinze votos a favor e três abstenções, os planos foram 26 

aprovados; quinto – apreciação e deliberação sobre solicitação de renovação 27 

de afastamento do docente Rodrigo Prado de Medeiros, após deliberação com 28 

oito votos contra sendo dois favoráveis e oito abstenções, foi negada a 29 

renovação de afastamento; sexto – apreciação e deliberação sobre o processo 30 

de afastamento para qualificação no país do docente Jose Ailton L. Barboza 31 

Júnior, em discussão foi mencionado que o afastamento se daria por pares e 32 
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que estariam faltando assinaturas na documentação do referido processo, após 33 

deliberação com dez votos a favor sendo um contra e seis abstenções, foi 34 

aprovado o afastamento. Assim, eu, Marcos Antônio da Silva, Assistente em 35 

Administração, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pela chefe do 36 

departamento que presidiu esta reunião e pelos demais presentes.  37 

_________________________                               _______________________ 38 

     Ítalla Medeiros Bezerra                                           Marcos Antônio da Silva   39 

           Chefe do DE                                                 Assistente em Administração 40 

      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 41 


