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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

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

 3 

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, com início às 4 

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

a segunda assembleia extraordinária do Departamento de Engenharias. Participaram 6 

da 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, Desireé Alves de Oliveira, Diego David 10 

Silva Diniz, Dorgival Albertino da Silva Júnior, Francisco das Chagas Barbosa 11 

de Sena, Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia, Ítalla Medeiros Bezerra, Mar-12 

cus Vinícius Silvério Costa, Rafael Luz Espíndola, Rodrigo Prado de Medeiros, 13 

Rudson de Souza Lima, Sâmara de Cavalcante Paiva, Tania Luna Laura, Wal-14 

ber Medeiros Lima; Wendel Silva Cabral, Wendel Albano, Wellington Lorran 15 

Gaia Ferreira. Foram aprovadas as justificativas de ausências dos docentes: Fran-16 

cisco de Assis Brito Filho e Márcia Yara de Oliveira Silva. Antes dos membros da 17 

assembleia tratarem dos pontos de pauta o professor Fabrício Cavalcante ministrou 18 

uma apresentação sobre tema ligado a registro de patentes mencionado o INPI (Ins-19 

tituto Nacional de Propriedade Industrial) e o desafio da universidade em transformar 20 

o conhecimento em inovação e em produto enfatizando entre outros os seguintes 21 

pontos fundamentais: Inovação tecnológica, prospecção tecnológica e transferência 22 

de tecnologia. Em seguida, verificada a existência de quorum legal, o chefe do de-23 

partamento, professor Jackson de Brito Simões, deu início à reunião saudando a todos. 24 

Em seguida, foi feita a leitura da pauta com os seguintes pontos: primeiro ponto – 25 

apreciação e deliberação sobre a ata da 1° Reunião Extraordinária de 2021 do DE; 26 

segundo ponto – apreciação e deliberação sobre o calendário de Reuniões Ordiná-27 

rias do DE para 2021; terceiro ponto –  apreciação e deliberação sobre projeto de 28 

pesquisa submetido ao Departamento; quarto ponto – apreciação e deliberação so-29 

bre projetos de extensão submetidos ao Departamento; quinto ponto -  apreciação 30 

e deliberação sobre os Relatório Individual Docente (RID) semestre 2020.1; sexto 31 

ponto - apreciação e deliberação de PGCCs submetidos ao Departamento; sétimo 32 
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ponto - apreciação e deliberação para alinhamento do DE sobre preenchimento dos 33 

Planos Individuais Docentes (PID); oitavo ponto - apreciação e deliberação para 34 

alinhamento do DE sobre reuniões do Conselho de Centro e; nono ponto - Outras 35 

ocorrências. Após leitura, a pauta foi aprovada por unanimidade. No primeiro ponto, 36 

foi discutida a ata 1° Reunião Extraordinária de 2021 do DE, que após apreciação foi 37 

aprovada por unanimidade. No segundo ponto foi aprovado, por unanimidade, o 38 

calendário de Reuniões Ordinárias do DE para 2021.  No terceiro ponto foi aprovado, 39 

por unanimidade, o projeto de pesquisa do docente  Hugo Michel Câmara de Aze-40 

vedo Maia. No quarto ponto foram aprovados, por unanimidade, os projetos de 41 

extensão dos docentes:  Hugo Michel Câmara de Azevedo Maia e Wendel Albano. 42 

No quinto ponto foram aprovados, por três votos sendo as demais abstenções, os 43 

Relatórios Individuais Docentes (RID) semestre 2020.1.  No sexto ponto foram apro-44 

vados, por unanimidade, os PGCCs submetidos ao Departamento. No sétimo ponto 45 

foi aprovada, por unanimidade, a proposta de criação de comissão para propor nor-46 

mas, limites em cada dimensão e dá outras providências não previstas pela resolução 47 

CONSEPE/UFERSA N°01/2019, de forma a ter uma padronização do que pode ser 48 

aceito ou não pela assembleia.   No oitavo ponto foi aprovado, por unanimidade, 49 

que o chefe traga para apreciação assuntos de impacto direto na rotina de trabalho 50 

acadêmico do DE pautados no Concelho de Centro, tais como resoluções e outras 51 

decisões consideradas de extrema relevância pela comunidade acadêmica, ficando os 52 

docentes responsáveis por provocar essa discussão no DE também e não apenas a 53 

chefia, pois um assunto pode não ser tão claro sua relevância ao departamento.  No 54 

nono ponto o docente Dorival Albertino da Silva Júnior informou que esteve pre-55 

sente na reunião anterior e, no entanto, seu nome não constava na ata. O docente 56 

Jackson de Brito Simões informou que iria inserir o nome do docente Dorgival Al-57 

bertino da Silva Júnior na ata. Ainda sobre outras ocorrências os docentes relataram 58 

problemas com o sistema e mencionaram a viabilização de melhorias via SUTIC. 59 

Seguindo a reunião o docente Jackson de Brito Simões informou sobre orientações 60 

para cadastro de projetos relatando que está no regimento da Ufersa que compete a 61 

Assembleia Departamental deliberar sobre projetos e programas de ensino e pesquisa, 62 

e ações de extensão e cultura que envolvam a participação de docentes do Departa-63 

mento. Nada mais havendo a discutir ou constar, o presidente deu por encerrada a 64 
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reunião. Assim, eu, Marcos Antônio da Silva, Assistente em Administração, lavrei a 65 

presente ata que será assinada por mim e pelo chefe do departamento que presidiu 66 

esta reunião. 67 

 68 

   _________________________                            _______________________ 69 

     Jackson de Brito Simões                                         Marcos Antônio da Silva   70 

           Chefe do DE                                                      Assistente em Administração 71 

      Campus Caraúbas                                                     Campus Caraúbas 72 
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