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ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 2 

 3 
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, com início 4 

às nove horas e vinte minutos, no auditório do bloco de professores I, que fica 5 

na sede do Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, 6 

situada na RN 233 (duzentos e trinta e três), km 01(um), Sítio Esperança II, 7 

zona rural, nesta cidade de Caraúbas/RN, deu-se início à primeira assembleia 8 

ordinária do Departamento de Ciência e Tecnologia. Estiveram presentes os 9 

professores: Edna Lúcia da Rocha Linhares, a qual presidiu a assembleia, 10 

Ana Tereza de Abreu Lima, André Moreira de Oliveira, Daniel Freitas 11 

Freire Martins, Daniely Formiga Braga, Fernando Neres de Oliveira, 12 

Francisco Aécio de Lima Pereira, Gilmara Elke Dutra Dias, Guymmann 13 

Clay da Silva, Heloísa Frazão da Silva, Hudson Pacheco Pinheiro, José 14 

Júnior Alves da Silva, Luiz Eduardo da Silva Andrade, Mackson Matheus 15 

Franca Nepomuceno, Marcelo Batista de Queiroz, Mariana de Brito Maia, 16 

Maurício Zuluaga Martinez, Pollyanna Freire Montenegro Agra, Rejane 17 

Ramos Dantas, Ricardo Neves Bedoya e Zenner Silva Pereira. 18 

Justificaram ausência os professores: Ana Paula Ferreira Ramos, Antônio 19 

Vitor Machado, Davi da Costa Almeida, Francisco César de Medeiros 20 

Filho, Landerson Bezerra Santiago, Maria do Socorro Medeiros de 21 

Souza, Oscar Bayardo Ramos Lovon. Verificada a existência de quorum 22 

legal, a chefe do departamento, professora Edna Lúcia da Rocha Linhares, 23 

deu início à reunião saudando a todos, agradecendo as presenças. Iniciou 24 

com a votação das justificativas de ausência, obtendo aprovação com uma 25 

abstenção. Em seguida, foi feita a leitura da pauta com os seguintes pontos: 26 

primeiro ponto: Homologação da Ata da 3ª Assembleia Ordinária do DCT 27 

2017; segundo ponto: Calendário das assembleias ordinárias 2018 – 28 

semestre 2017.2; terceiro ponto: Homologação de ato ad referendum do 29 

DCT sobre os RIADs 2017.1 e PIADs 2017.2; quarto ponto: Homologação do 30 

resultado final do plano de qualificação docente 2018; quinto ponto: Abertura 31 

de processo seletivo para professor substituto da disciplina: Expressão 32 

Gráfica e Projeto Auxiliado por Computador; sexto ponto: Outras 33 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 
CAMPUS CARAÚBAS/RN 

ocorrências. Logo após leitura, a professora Edna solicitou acréscimo de 34 

ponto de pauta para tratar sobre o Projeto de Pesquisa do professor substituto 35 

Sérgio Lins Pessoa, este ponto passou a ser o sexto, ficando o sétimo ponto 36 

como outras ocorrências. Em seguida, foi posta em votação a pauta da 37 

reunião com acréscimo de um ponto (sexto ponto). Deliberação: aprovada, 38 

com uma abstenção. Dando início ao primeiro ponto, foi posta em votação a 39 

Ata da 3ª Assembleia Ordinária do DCT 2017. Deliberação: aprovada, com 40 

uma abstenção. Segundo ponto: a professora Edna Lúcia colocou em 41 

discussão o calendário de reuniões ordinárias do DCT 2018 – semestre 42 

2017.2. Logo, alguns professores sugeriram o horário da tarde por ser menos 43 

cansativo para quem ministra aula à noite e no dia anterior à reunião. Já 44 

outros professores preferem manhã e tarde. Diante disso, duas propostas 45 

foram para votação: a) reuniões alternadas entre manhã e tarde (com oito 46 

votos a favor); b) todas as reuniões no período da tarde (com dez votos a 47 

favor) e uma abstenção para ambas. Deliberação: Aprovada a proposta com 48 

todas as reuniões no período da tarde, com uma abstenção. Terceiro ponto: 49 

o RIAD 2017.1 de Heloísa Frazão (entregue fora do prazo) e o RIAD 2017.1 50 

de Antônio Vitor (refeito) seguiram para votação. Deliberação: aprovados, 51 

com seis abstenções. Nesse mesmo ponto, o professor Ricardo Neves 52 

Bedoya solicitou mais um prazo para poder entregar o RIAD 2017.1 e o PIAD 53 

2017.2 dele. Diante dessa solicitação, sugeriram um prazo de recebimento 54 

para os professores que ainda não entregaram (Mara Betânia, Maria do 55 

Socorro, Ricardo Bedoya e Henrique Zanata). Deliberação: Aprovado, com 56 

doze a favor, dois contra e oito abstenções. A data estabelecida foi dia cinco 57 

de fevereiro deste. Deliberação: Aprovada, com quatorze a favor, um contra 58 

e quatro abstenções. Quarto ponto: a professora Edna agradeceu à 59 

comissão pelo trabalho desempenhado, em seguida, citou os nomes e a 60 

ordem de classificação dos inscritos no plano de qualificação docente 2018. 61 

Houve um total de seis inscritos, com a seguinte classificação: 1º - Luiz 62 

Eduardo da Silva Andrade; 2º - Gilmara Elke Dutra Dias; 3º - Fernando Neres 63 

de Oliveira; 4º - Landerson Bezerra Santiago; 5º - Heloísa Frazão da Silva; 6º 64 

- Antônio Vitor Machado (inscrição indeferida). Deliberação: Aprovado por 65 

unanimidade. Quinto ponto: a professora Edna falou sobre o processo 66 
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seletivo para professor substituto da disciplina Expressão Gráfica e Projeto 67 

auxiliado por Computador. O professor assumirá as disciplinas da professora 68 

Daniely Formiga que se afastará para gozar de licença maternidade no início 69 

de abril deste ano. Posto em votação. Deliberação: Aprovado, com uma 70 

abstenção. Sexto ponto: a professora Edna colocou em discussão o projeto 71 

de pesquisa e extensão do professor Sergio Lins Pessoa. Em seguida, os 72 

professores fizeram algumas observações quanto à estrutura, à escrita e ao 73 

fato de um aluno ser vice-coordenador do projeto de extensão. Todos os 74 

presentes decidiram que o projeto deveria voltar para ajustes. Sétimo ponto: 75 

Edna falou sobre o projeto de ensino da professora Ana Paula Ramos. Disse 76 

que foi aprovado pelo Coordenador das Graduações, Francisco de Assis Brito 77 

Filho, o qual aprovou através do módulo do SIGAA que cadastra projetos de 78 

ensino. A presidente informou que o site do DCT já está ativado para 79 

alimentação de notícias e outros informes. O professor Luiz Eduardo se 80 

colocou à disposição para ajudar na elaboração da página do DCT. Edna 81 

disse que recebeu no final do semestre passado o memorando Circular sobre 82 

as justificativas de ausências e as justificativas não aceitas. Solicitou que 83 

todos ficassem atentos ao que está no memorando citado. Por fim, o 84 

professor Hudson manifestou o descontentamento demonstrado por alguns 85 

coordenadores que participaram do I Seminário de Procedimentos 86 

Acadêmicos no campus Caraúbas, no qual o reitor teve uma postura rude ao 87 

expor e afirmar falhas/erros em alguns procedimentos das coordenações, 88 

sem verificar a veracidade dos fatos. Nada mais havendo a discutir ou 89 

constar, a presidente deu por encerrada a reunião. Assim, eu, Ana Paula 90 

Oliveira Vale de Andrade, Secretária Executiva do DCT, lavrei a presente ata 91 

que será assinada por mim, pela chefe do departamento que presidiu esta 92 

reunião e pelos demais presentes.  93 

 94 

 95 

_________________________                               _______________________ 96 

Edna Lúcia da Rocha Linhares                                Ana Paula O. V. de Andrade   97 

        Chefe do DCT                                                        Secretária Executiva 98 

     Campus Caraúbas                                                      Campus Caraúbas 99 


