
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CAMPUS CARAÚBAS/RN 

ATA DA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 2 

 3 

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, com 4 

início às 14h, aconteceu a nona reunião extraordinária do Departamento de 5 

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

Meet. Estiveram presentes os professores: Jackson de Brito Simões, que 7 

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

des, Ana Cláudia de Melo Caldas Batista, Antônio Alisson Alencar Frei-9 

tas, Desireé Alves de Oliveira, Dorgival Albertino da Silva Júnior, Fran-10 

cisco das Chagas Barbosa de Sena, Francisco de Assis Brito Filho, 11 

José Ailton L. Barboza JR, Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, Mar-12 

cia Yara de Oliveira Silva, Ítalla Medeiros Bezerra, Rafael Luz Espíndola,  13 

Rudson de Souza Lima, Rodrigo Prado de Medeiros, Samara de Caval-14 

cante Paiva, Tania Luna Laura, Walber Medeiros Lima, Wendel Silva Ca-15 

bral, e a representante discente Hadassa Juliana da Costa Gomes. Verifi-16 

cada a existência de quórum legal, o chefe do departamento, professor Jack-17 

son de Brito Simões, deu início à reunião agradecendo a presença de todos 18 

e apresentou a pauta para apreciação, com os seguintes pontos: primeiro 19 

ponto – apreciação de justificativas extemporânea de ausência em reunião;  20 

segundo ponto - apreciação e deliberação das atas da 7ª e 8ª reuniões 21 

extraordinária do DE/CMC 2020; terceiro ponto -   apreciação de Projetos 22 

de Pesquisa submetido ao DE/CMC; quarto ponto – apreciação de Projeto 23 

de Extensão submetido ao DE/CMC; e quinto ponto - apreciação da solici-24 

tação de renovação de afastamento para qualificação no país do Docente 25 

Diego David. A pauta foi posta em votação. Deliberação: aprovada com de-26 

zenove votos favoráveis, uma abstenção e nenhum voto contrário. Dando 27 

início ao primeiro ponto de pauta, o chefe do departamento apresentou as 28 

justificativas extemporânea de ausência em reunião dos docentes José Ail-29 

ton L. Barboza JR, sendo aprovada por quinze votos favoráveis, três absten-30 

ções e dois votos contrários; e Samara de Cavalcante Paiva, sendo apro-31 
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vada por quatorze votos favoráveis, seis abstenções e nenhum voto contrá-32 

rio. No segundo ponto de pauta, o chefe do departamento apresentou para 33 

apreciação a ata da 7ª reunião extraordinária do DE/CMC 2020. Aberta a 34 

discussão, a docente Adiana Nascimento Silva elencou alguns pontos a se-35 

rem ajustados na ata. Após algumas falas, foram feitas as seguintes propo-36 

sições de votação: votar na ata como está, obteve nenhum voto favorável; 37 

votar a ata na próxima reunião, obteve quatro votos favoráveis; votar a ata 38 

com as alterações solicitadas, obteve quatorze votos favoráveis; e duas pes-39 

soas se abstiveram da votação. Deliberação:  a ata foi aprovada com res-40 

salva de que os ajustes solicitados pela docente sejam feitos. Na sequência, 41 

foi posta em votação ata da 8ª reunião extraordinária do DE/CMC 2020. Não 42 

havendo discussão, ata foi posta em votação. Deliberação: aprovada por 43 

onze votos favoráveis, nove abstenções e nenhum voto contrário. No ter-44 

ceiro ponto de pauta, o chefe do departamento trouxe para apreciação os 45 

projetos de pesquisa Trem Solar e Estudo da eficiência energética das cons-46 

truções do campus Caraúbas através do RTQ-C – PROCEL, coordenados 47 

pelo professor Antônio Alisson Alencar Freitas; e  FABRIQUIDEIAS - projeto 48 

de desenvolvimento tecnológico de novos produtos, coordenado pelo pro-49 

fessor Jackson de Brito Simões. Postos em votação. Deliberação: aprova-50 

dos por quinze votos favoráveis, três abstenções e um voto contrário.  No 51 

quarto ponto de pauta, o chefe do departamento apresentou o projeto de 52 

extensão Técnicas de Medição em Sistemas de Aterramento Elétrico, coor-53 

denado pelo professor Francisco das Chagas Barbosa de Sena. Na oportu-54 

nidade, o professor apresentou seu projeto, e na sequência foi posto em vo-55 

tação. Deliberação: aprovado por unanimidade. No quinto ponto de pauta, 56 

foi apresentada a solicitação de renovação de afastamento para qualificação 57 

no país do Docente Diego David. O professor Rafael Luz Espíndola esclare-58 

ceu que o docente solicita afastamento até fevereiro de 2021, e a solicitação 59 

sendo aprovada não haverá prejuízos para o departamento. Após algumas 60 

falas, a solicitação de afastamento do docente foi posta em votação. Delibe-61 

ração: aprovada por dezessete votos favoráveis, duas abstenções e ne-62 

nhum voto contrário.  Nada mais havendo a discutir ou constar, a presidente 63 
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deu por encerrada a reunião. Assim, eu, Hilário Sousa de Oliveira, Secretário 64 

Executivo, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelo chefe do 65 

departamento que presidiu esta reunião. 66 

 67 

   _________________________                            _______________________ 68 

     Jackson de Brito Simões                                         Hilário Sousa de Oliveira   69 

           Chefe do DE                                                        Secretário Executivo 70 

      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 71 
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