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ATA DA QUINTA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE. 2 

 3 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, com início às treze horas 4 

e trinta minutos, de maneira remota, através do Google Meet, deu-se início à quinta 5 

assembleia ordinária do Departamento de Engenharias. Participaram da reunião os(as) 6 

professores(as): Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, que presidiu a reunião, 7 

Adiana Nascimento Silva, Ana Cláudia Araújo Fernandes, Ana Cláudia de Melo 8 

Caldas Batista, Ana Paula Ferreira Ramos, Antônio Alisson Alencar Freitas, 9 

Brenno Dayano Azevedo da Silveira, Dorgival Albertino da Silva Júnior, Francisco 10 

das Chagas Barbosa de Sena, Francisco de Assis Brito Filho, Ítalla Medeiros 11 

Bezerra, Márcia Yara de Oliveira Silva, Marcus Vinícius Silvério Costa, Rafael 12 

Luz Espíndola, Rodrigo Prado de Medeiros, Rudson de Souza Lima, Sâmara de 13 

Cavalcante Paiva, Tania Luna Laura, Walber Medeiros Lima; e a professora 14 

substituta: Lourena Barbosa Cavalcante Paiva. Justificou ausência o professor 15 

Jackson de Brito Simões. Verificada a existência de quorum legal, o vice-chefe do 16 

departamento, professor Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, deu início à reunião 17 

saudando a todos. Em seguida, foi feita a leitura da pauta com os seguintes pontos: 18 

primeiro ponto – apreciação e deliberação sobre Ata da 4° Reunião Ordinária de 2020 19 

do DE; segundo ponto – apreciação e deliberação sobre projetos de monitoria 20 

aprovados por Ad referendum; terceiro ponto –  apreciação e deliberação sobre projeto 21 

de extensão aprovado por Ad referendum; e quarto ponto – outras ocorrências. Após 22 

leitura, a pauta foi aprovada por treze votos a favor e três abstenções. Seguiu-se com a 23 

votação da justificativa de ausência, obtendo aprovação por unanimidade. Dando início 24 

ao primeiro ponto, o professor Hugo Maia colocou em discussão a ata 25 

da 4° Reunião Ordinária de 2020 do DE. Não havendo alteração, seguiu para votação. 26 

Deliberação: aprovada por onze votos a favor e cinco abstenções. No segundo ponto, o 27 

professor Hugo Maia justificou que os projetos de monitoria foram aprovados por Ad 28 

referendum devido à prorrogação de prazo por mais de uma vez e, para que não 29 

houvesse reunião a cada quatro dias a fim de aprová-los em assembleia, foi tomada essa 30 

decisão. A professora Ana Cláudia Araújo ressaltou que o prazo realmente foi 31 

estendido, e já havia começado o semestre há bastante tempo quando as bolsas saíram. 32 
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Afirmou que se os projetos de monitoria não tivessem sido aprovados por ato Ad 33 

referendum, precisariam aguardar bastante tempo a fim de organizar o processo seletivo 34 

e depois convocar os monitores. Enfim, correria o risco de terminar o semestre sem essa 35 

convocação, pois os monitores entraram bem atrasados devido ao processo seletivo que 36 

foi bastante demorado. Em seguida, projetos de monitoria foram colocados em 37 

apreciação: Instalações Hidrossanitárias, coordenado pela professora Ana Cláudia 38 

Araújo Fernandes; Conversão Eletromecânica, coordenado pelo professor Francisco 39 

das Chagas Barbosa de Sena; Vibrações Mecânicas, coordenado pelo professor 40 

Dorgival Albertino da Silva júnior; Mecânica dos Fluidos, coordenado pela professora 41 

Ítalla Medeiros Bezerra; Elementos de Máquinas II, coordenado pelo professor 42 

Jackson de Brito Simões; Hidráulica, coordenado pela professora Lourena Barbosa 43 

Cavalcante Paiva; Orçamento, Planejamento e Controle de Obras, coordenado pela 44 

professora Márcia Yara de Oliveira Silva; Transferência de Calor, coordenado pelo 45 

professor Rafael Luz Espíndola; e Sistemas Digitais, coordenado pelo professor Walber 46 

Medeiros Lima. Em regime de votação. Deliberação: aprovados por quinze votos a 47 

favor e uma abstenção. No terceiro ponto, foi posto em apreciação o projeto de 48 

extensão aprovado por Ad referendum, intitulado ENEM Solidário, submetido pela 49 

professora Ana Cláudia Araújo Fernandes. A referida professora explanou sobre o 50 

projeto e esclareceu que está em andamento já faz um tempo, o cadastro ocorreu um 51 

pouco depois, tendo o prazo de um mês para aprovação, mas o prazo já havia passado. 52 

Sendo assim, resolveu solicitar ao professor Jackson Simões a possibilidade de aprová-53 

lo por ad referendum, tendo em vista que não havia previsão de reunião nos próximos 54 

dias. Após esclarecimentos, o projeto de extensão seguiu para votação. Deliberação: 55 

aprovado por unanimidade. No quarto ponto, a professora Ana Cláudia Araújo fez 56 

alguns questionamentos sobre como seria realizada a colação de grau deste semestre e 57 

também sobre a data da solicitação de turmas. O professor Hugo Maia respondeu que a 58 

chefia não recebeu nenhuma informação ainda sobre a colação de grau. Informou que a 59 

oferta de turmas 2020.2 seguirá o prazo de até dia 12/12/20, ressaltando que essa data 60 

poderá ser prorrogada. Por fim, o professor Hugo Michel comunicou que recebeu o 61 

memorando enviado pelo DRA (Divisão de Registro Acadêmico) tratando sobre o 62 

fechamento das turmas. Conforme memorando, foi orientado a seguir rigorosamente o 63 

calendário acadêmico, tendo o encerramento do semestre, com o lançamento de notas e 64 
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faltas no SIGAA, até a data do dia 29/12/20, pois as informações entrarão no dia 04 de 65 

janeiro de 2021, e, com isso, o DRA terá o controle dos formandos. Nada mais havendo 66 

a discutir ou constar, o professor Hugo Michel deu por encerrada a reunião. Assim, eu, 67 

Ana Paula Oliveira Vale de Andrade, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que 68 

será assinada por mim, pela vice-chefe do departamento que presidiu esta reunião e 69 

pelos demais presentes.  70 

 71 

 72 

_________________________                               _______________________ 73 

  Hugo Michel C. de A. Maia                                   Ana Paula O. V. de Andrade   74 

         Vice-Chefe do DE                                                   Secretária Executiva 75 

         Campus Caraúbas                                                      Campus Caraúbas 76 
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