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ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO 1 

DE ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 2 

 3 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, com início 4 

às quatorze horas e dez minutos, de maneira remota, através do Google Meet, 5 

deu-se início à quinta assembleia extraordinária do Departamento de 6 

Engenharias. Participaram da reunião os professores: Ítalla Medeiros Bezerra, 7 

que presidiu a reunião, Adiana Nascimento Silva, Ana Cláudia Araújo 8 

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

Freitas, Desireé Alves de Oliveira, Francisco das Chagas Barbosa de 10 

Sena, Francisco de Assis Brito Filho, Hugo Michel Câmara de Azevedo 11 

Maia, Jackson de Brito Simões, José Ailton Leão Barboza Júnior, Márcia 12 

Yara de Oliveira Silva, Marcus Vinícius Silvério Costa, Rafael Luz 13 

Espíndola, Rudson de Souza Lima, Sâmara de Cavalcante Paiva, Tania 14 

Luna Laura, Walber Medeiros Lima e Wendel Silva Cabral. Justificaram 15 

ausência as representantes discentes, Iara Cristina Araújo Nogueira e 16 

Hadassa Juliana da Costa Gomes. Participou, também, a professora 17 

substituta: Aldilene Bezerra Pinheiro. Verificada a existência de quorum legal, 18 

a chefe do departamento, professora Ítalla Medeiros Bezerra, deu início à 19 

reunião saudando a todos. Seguiu-se com a votação das justificativas de 20 

ausência, obtendo aprovação por nove votos a favor, dois votos contra e sete 21 

abstenções. Em seguida, foi feita a leitura da pauta com os seguintes pontos: 22 

primeiro ponto – apreciação e deliberação sobre a ata da 1ª Reunião 23 

Ordinária de 2020; e segundo ponto - eleição para os cargos de chefe e vice-24 

chefe do Departamento de Engenharias. Após leitura, a pauta foi aprovada por 25 

quinze votos a favor e três abstenções. Dando início ao primeiro ponto, a 26 

presidente colocou em discussão a ata da 1ª Reunião Ordinária do DE 2020. 27 

Em seguida, o professor Walber Medeiros observou que precisava alterar o 28 

ano de 2019 para o ano de 2020, na linha 04. Após observação, a ata seguiu 29 

para votação com alterações, sendo aprovada por doze votos a favor e seis 30 

abstenções. No segundo ponto, a presidente abriu para proposições de 31 

formação de chapa da eleição aos cargos de chefe e vice-chefe do 32 
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Departamento de Engenharias para o período de 2020 a 2022. Na sequência, 33 

os professores Jackson de Brito Simões e Hugo Michel Câmara de Azevedo 34 

Maia se disponibilizaram para formação da chapa única a fim de concorrerem 35 

aos cargos de chefe e vice-chefe do Departamento de Engenharias, 36 

respectivamente. Sendo assim, os professores Jackson Simões e Hugo 37 

Azevedo fizeram um breve discurso em que afirmaram sobre a importância de 38 

participarem desse processo com o objetivo de realizarem uma gestão 39 

democrática e em prol do desenvolvimento da instituição. Em seguida, a 40 

professora Ítalla Medeiros elaborou a eleição por meio do 41 

site https://www.ferendum.com/en-us/, conforme orientado pela Reitoria, e 42 

disponibilizou o link para registro do voto secreto com a opção de votarem na 43 

chapa única ou em branco, tendo um tempo limite de três minutos para o 44 

encerramento. Após a votação, o resultado da eleição foi dezesseis votos na 45 

chapa única e dois em branco. Os candidatos vencedores agradeceram a 46 

todos pelo voto de confiança. Nada mais havendo a discutir ou constar, a 47 

presidente deu por encerrada a reunião. Assim, eu, Ana Paula Oliveira Vale de 48 

Andrade, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que será assinada por 49 

mim, pela chefe do departamento que presidiu esta reunião e pelos demais 50 

presentes.  51 

 52 

 53 

_________________________                               _______________________ 54 

     Ítalla Medeiros Bezerra                                       Ana Paula O. V. de Andrade   55 

           Chefe do DE                                                        Secretária Executiva 56 

      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 57 
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