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ATA DA TERCEIRA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO 1 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ANO DE DOIS MIL E 2 

DEZOITO. 3 

 4 
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, com início às 5 

quinze horas, no auditório do bloco de professores I, que fica na sede do 6 

Campus da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, situada na 7 

RN 233 (duzentos e trinta e três), km 01(um), Sítio Esperança II, zona rural, 8 

nesta cidade de Caraúbas/RN, deu-se início à terceira assembleia 9 

extraordinária do Departamento de Ciência e Tecnologia. Estiveram presentes 10 

os professores: Edna Lúcia da Rocha Linhares, a qual presidiu a 11 

assembleia, André Moreira de Oliveira, Daniel Freitas Freire Martins, Davi 12 

da Costa Almeida, Fernando Neres de Oliveira, Francisco Cesar de 13 

Medeiros Filho, Heloísa Frazão da Silva, Hudson Pacheco Pinheiro, José 14 

Júnior Alves da Silva, Landerson Bezerra Santiago, Luiz Eduardo da 15 

Silva Andrade, Mackson Matheus Franca Nepomuceno, Marcelo Batista 16 

de Queiroz, Maria do Socorro Medeiros Souza, Mariana de Brito Maia, 17 

Maurício Zuluaga Martinez, Oscar Bayardo Ramos Lovon, Pollyanna 18 

Freire Montenegro Agra e Rejane Ramos Dantas. Justificaram ausência os 19 

professores: Guymmann Clay da Silva, Ana Paula Ferreira Ramos, Ana 20 

Tereza de Abreu Lima, Antônio Vitor Machado, Daniely Formiga Braga, 21 

Francisco Aécio de Lima Pereira, Gilmara Elke Dutra Dias e Zenner Silva 22 

Pereira e Ricardo Neves Bedoya. Verificada a existência de quorum legal, a 23 

chefe do departamento, professora Edna Lúcia da Rocha Linhares, deu início 24 

à reunião saudando a todos, agradecendo as presenças e esclarecendo os 25 

motivos da convocação. Na sequencia, apresentou as justificativas das 26 

ausências, que foram votadas e aprovadas por dezesseis (16) votos a favor, 27 

nenhum voto contra e três (03) abstenções. Em seguida, foi feita a leitura da 28 

pauta com o seguinte ponto: Discussão do anexo da Minuta de 29 

Resolução que dispõe sobre os Regimes de Trabalho e distribuição de carga 30 

horária das atividades dos docentes das carreiras de Magistério Federal e no 31 

âmbito da UFERSA, que posta em votação foi aprovada por aprovadas por 32 
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dezessete (17) votos a favor, nenhum voto contra e duas (02) abstenções. 33 

Dando início ao ponto, algumas falas foram feitas, e considerando as 34 

discussões anteriores, o docente Hudson Pacheco Pinheiro propôs que na 35 

tabela não tenha limites máximos e mínimos, exceto os estabelecidos por Lei 36 

e os que já estão previstos nos artigos desta resolução, mantendo a lista 37 

anexa, apenas como referência. Esta proposta foi discutida e em regime de 38 

votação foi aprovada por quinze (15) votos a favor, nenhum voto contra e 39 

quatro (04) abstenções. Ainda de acordo com a discussão, e com a 40 

necessidade de se ter uma segunda opção, o anexo passou a ser discutido 41 

em blocos de cinco pontos, onde os docentes foram apresentando sugestões 42 

e ajustes nos itens, que foram sendo destacados no documento, de acordo 43 

com a aprovação dos presentes. Ao final, concluída a análise do anexo, itens, 44 

de um (01) a sessenta e um (61), todas as proposições foram votadas e 45 

aprovadas por quinze (15) votos a favor, nenhum voto contra e quatro (04) 46 

abstenções. Todas as sugestões foram devidamente anotadas no anexo da 47 

minuta pela docente Mariana de Brito Maia, que fez a relatoria. Nada mais 48 

havendo a discutir ou constar, a presidente deu por encerrada a reunião. E 49 

eu, Rosane Fernandes de Sousa Gurgel, Secretária Executiva, lavrei a 50 

presente ata que será assinada por mim, pela chefe do departamento que 51 

presidiu esta reunião e pelos demais presentes.  52 
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