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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO 1 

DE ENGENHARIAS DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 2 

 3 

Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, com início 4 

às quatorze horas, de maneira remota, através do Google Meet, deu-se início a pri-5 

meira assembleia extraordinária do Departamento de Engenharias. Participaram da 6 

reunião os(as) professores(as): Jackson de Brito Simões, que presidiu a reunião, 7 

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

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

Brenno Dayano Azevedo da Silveira, Desiree Alves de Oliveira, Dorgival Alber-10 

tino dos Santos Junior, Francisco das Chagas Barbosa de Sena, Francisco de 11 

Assis Brito Filho, Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, Ítalla Medeiros Be-12 

zerra, Márcia Yara de Oliveira Silva, Marcus Vinícius Silvério Costa, Rafael 13 

Luz Espíndola, Rodrigo Prado de Medeiros, Rudson de Souza Lima, Sâmara de 14 

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

bral e os professores substitutos: Adilene Bezerra Pinheiro, Lourena Barbosa Ca-16 

valcante Paiva e Maxuwell Carvalho do Nascimento. Verificada a existência de 17 

quorum legal, o chefe do departamento, professor Jackson de Brito Simões, deu iní-18 

cio à reunião saudando a todos. Em seguida, foi feita a leitura da pauta com os se-19 

guintes pontos: primeiro ponto – apreciação e deliberação sobre Ata da 5ª Reu-20 

nião Ordinária de 2020 do DE; segundo ponto – apreciação e deliberação sobre 21 

perfis de contratação de professores substitutos para o Departamento; terceiro 22 

ponto –  apreciação e deliberação de Carga Horária Docente para o semestre 23 

2020.2 (Remoto); quarto ponto – apreciação e deliberação sobre os Planos de En-24 

sino Remoto conforme Resolução CONSEPE/UFERSA 05/2020; quinto ponto -  25 

apreciação e deliberação sobre projeto de extensão submetido ao Departa-26 

mento; sexto ponto - apreciação e deliberação sobre o processo de REMOÇÃO 27 

INTERNA da docente Sâmara Paiva; e sétimo ponto - apreciação e deliberação 28 

sobre perfil para o processo de REMOÇÃO INTERNA. Após leitura, a pauta foi 29 

aprovada por unanimidade. No primeiro ponto, foi discutida a ata da 5° Reunião Or-30 

dinária de 2020 do DE, que após apreciação foi aprovada por unanimidade. No se-31 
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gundo ponto, o professor Jackson de Brito Simões apresentou os perfis de contrata-32 

ção de professores substitutos para os cursos de Engenharia Mecânica e Engenha-33 

ria Civil. Após algumas falas, os perfis encaminhados ao departamento foram pos-34 

tos em votação, sendo aprovados por unanimidade. No terceiro ponto de pauta, 35 

foi posta para apreciação a Carga Horária Docente para o semestre 2020.2 (Re-36 

moto). Na oportunidade, a professora Ana Cláudia Araújo Fernandes, coordenadora 37 

do curso de Engenharia Civil, esclareceu que a redução da carga horária da professora 38 

substituta Lourena Barbosa Cavalcante Paiva é em virtude do retorno do professor 39 

Wellington Lorran Gaia Ferreira, que está por concluir o doutorado. O professor Ra-40 

fael Luz Espíndola, coordenador do curso de Engenharia Mecânica, proferiu também, 41 

que a carga horária reduzida do professor Substituto Maxuwell Carvalho do Nasci-42 

mento, é devido o regresso do professor Diego David Silva Diniz, que está com tese 43 

a finalizar.  Após apreciação, a carga horária foi aprovada com dezenove votos favo-44 

ráveis, nenhum voto contrário e uma abstenção. No quarto ponto, o chefe do depar-45 

tamento apresentou os Planos de Ensino Remoto conforme Resolução CON-46 

SEPE/UFERSA 05/2020. Após alguns esclarecimentos, os planos submetidos ao 47 

departamento foram postos em votação, sendo aprovados por dezessete votos fa-48 

voráveis, nenhum voto contrário e três abstenções. No quinto ponto, foi posto 49 

para apreciação o projeto de extensão “PILARES ENGENHARIA JR”, coorde-50 

nado pela professora Ana Cláudia Araújo Fernandes. Na oportunidade, a docente 51 

apresentou o projeto, e informou sobre a necessidade de renovar o projeto a cada dois 52 

anos. Na sequência, o projeto foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. 53 

No sexto ponto, passou-se a discutir sobre o processo de REMOÇÃO INTERNA 54 

da docente Sâmara Paiva para o campus Pau dos Ferros, onde a docente discorreu 55 

sobre a tramitação do processo, bem como a motivação no interesse da remoção. 56 

O processo foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. No sétimo 57 

ponto, o chefe do departamento apresentou o perfil do candidato referente a remo-58 

ção da professora Sâmara Cavalcante para o campus Pau dos Ferros.  A saber: 59 

Cargo - Docente do magistério superior Centro Multidisciplinar de Caraúbas. 60 

Componentes Curriculares/Área: Instalações elétricas e comandos elétricos; siste-61 

mas de aterramento; proteção de sistemas elétricos de potência; subestação elétrica; 62 
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equipamentos elétricos; análise de sistemas de potência; máquinas elétricas; auto-63 

mação e controle. Perfil do candidato - Graduação em Engenharia Elétrica ou En-64 

genharia de Energia. Mestrado e Doutorado em Engenharia Elétrica. Em discussão, 65 

a coordenação do curso de Engenharia Elétrica esclareceu sobre a necessidade de 66 

aprovar o perfil apresentado, a fim de melhor atender as demandas do curso. Na 67 

sequência, o perfil foi posto em votação, sendo aprovado por dezenove votos fa-68 

voráveis, nenhum voto contrário e duas abstenções. Nada mais havendo a discutir 69 

ou constar, o presidente deu por encerrada a reunião. Assim, eu, Hilário Sousa de 70 

Oliveira, Secretário Executivo, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e 71 

pelo chefe do departamento que presidiu esta reunião. 72 
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   _________________________                            _______________________ 74 

     Jackson de Brito Simões                                         Hilário Sousa de Oliveira   75 

           Chefe do DE                                                        Secretário Executivo 76 

      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 77 
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