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ATA DA SEGUNDA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE DOIS 1 

MIL E DEZOITO DO DEPARTAMENTO DE 2 

ENGENHARIAS E TECNOLOGIA – DETEC NO CENTRO 3 

MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS  DA 4 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO. 5 

Aos seis dias de fevereiro de dois mil e dezoito, terça-feira, com início às dezessete horas e trinta 6 

minutos, no auditório do bloco dos professores da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, 7 

Câmpus Pau dos Ferros, realizou-se a Segunda Assembleia Ordinária do Departamento de 8 

Engenharias e Tecnologias - DETEC, presidida pelo chefe deste departamento, professor Rodrigo 9 

Soares Semente, tendo como secretário o Técnico-Administrativo em Educação, George Luis de 10 

Amorim Gomes. Estiveram presentes os seguintes docentes: Adler de Oliveira Guimarães, Alex 11 

Pinheiro Feitosa, Alisson Gadelha de Medeiros, Álvaro Alvares de Carvalho César Sobrinho, 12 

Cecílio Martins de Sousa Neto, Cláwsio Rogério Cruz de Sousa, Ernano Arrais Junior, 13 

Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo, Helder Fernando de Araújo Oliveira, Janaína 14 

Cortêz de Oliveira, Jarbele Cassia da Silva Coutinho, José Daniel Jales Silva, José 15 

Ferdinandy Silva Chagas, José Flávio Timóteo Júnior, Kyteria Sabina Lopes de Figueredo, 16 

Laysa Mabel de Oliveira Fontes, Lenardo Chaves e Silva, Marco Diego Aurélio Mesquita, 17 

Marília Cavalcanti Santiago, Matheus Fernandes de Araújo Silva, Náthalee Cavalcanti de 18 

Almeida Lima, Pedro Thiago Valerio de Souza, Rogério de Jesus Santos, Thiago Pereira 19 

Rique, Vinícius Samuel Valério de Souza, Wesley de Oliveira Santos. Assim como o 20 

representante discente, Bruna Fernandes. A reunião apresentou os seguintes pontos de pauta: 21 

Primeiro Ponto: Apreciação e deliberação sobre a ata da Primeira Reunião Ordinária DETEC 22 

CMPF de dois mil e dezoito; Segundo Ponto: Apreciação e deliberação sobre a disciplinas de dois 23 

mil e dezoito ponto um; Terceiro Ponto: Solicitação de submissão dos PIDs; Quarto Ponto: 24 

Comunicações, informes e outras ocorrências. Constatado o Quorum, o presidente da reunião o 25 

professor Rodrigo Soares Semente saudou a todos, colocou em apreciação as ausências 26 

justificativadas, bem como das ausências de reunião anterior. Foram aprovadas as ausências 27 

justificadas dos docentes, Joel Medeiros Bezerra por estar acompanhando a esposa em 28 

procedimento cirurgíco na cidade de Mossoró, Gabriela Valones Rodrigues de Araújo que está no 29 

doutorado e Cláudio Andrés Callejas Olguín por estar em consulta médica, todas aprovadas por 30 

vinte e três votos a favor e cinco abstenções. O presidente da assembleia relatou que na última 31 

assembleia não foi possível trazer a tempo as ausências justificadas para apreciação e deliberação, 32 

diante disso, solicitou à assembleia presente a votação das justificativas. Aprovada pela assembleia, 33 

foi apreciada cada ausência justificada, em primeiro foi apreciada e votada a ausência da discente 34 

Bruna Fernandes aprovada por vinte e dois votos a favor e seis abstenções, em seguida a ausência 35 

do docente Adler de Oliveira Guimarães que foi aprovada por vinte e cinco votos a favor e três 36 

abstenções, e por fim, foi votada a ausência da docente Gabriela Valones Rodrigues de Araújo, 37 

aprovada por vinte votos a favor e oito abstenções. Logo em seguida, o presidente da assembleia, 38 

professor Rodrigo Soares Semente colocou em votação os pontos de pauta, porém, sugeriu de 39 

antemão a retirada do primeiro ponto de pauta sobre a apreciação e deliberação da ata da Primeira 40 

Reunião Ordinária DETEC CMPF de dois mil e dezoito, e também a inclusão de ponto de pauta 41 

referente ao projeto de extensão do professor Matheus Fernandes de Araújo Silva. Colocou em 42 

votação a retirada do primeiro ponto de pauta, que foi aprovada pela assembleia por vinte e quatro 43 

votos a favor e quatro abstenções, em seguida a assembleia aprovou a inclusão do projeto do 44 

docente supracitado por vinte e sete votos a favor e uma abstenção. Aprovada a pauta. Primeiro 45 

Ponto: O presidente da assembleia abriu a discussão sobre as disciplinas de dois mil e dezoito ponto 46 

um. Seguiu-se a sugestão da professora Kyteria Sabino Lopes de Figueredo de apresentar as 47 
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demandas das disciplinas por curso. O professor Lenardo Chaves e Silva comentou que algumas 48 

disciplinas teóricas estavam prejudicadas devido as quebras de horários no sistema de “três um”, o 49 

mesmo perguntou como poderia melhorar sobre esses horários. Em resposta, o professor Rodrigo 50 

Soares Semente disse que esse horário foi criado devido a falta de espaço para turmas com mais de 51 

quarenta alunos, e para solucionar, foram realizadas abertura de horários pela manhã e outras a 52 

tarde e distribuídas por cursos, portanto, diante disso, foi necessário desmembrar disciplinas, 53 

segundo ele, em vez de “dois, dois”, ficou “três um”, essa solução foi sugerida pela secretaria das 54 

coordenações. A professora Janaína Cortêz de Oliveira, perante a questão do professor Lenardo 55 

Chaves e Silva, perguntou se é possível ainda mudar as ofertas versus horários das disciplinas para 56 

o semestre de dois mil e dezoito ponto um. O professor Rodrigo Soares Semente respondeu dizendo 57 

que não é possível devido ter sido aprovada pelos colegiados, no entanto, para maior 58 

esclarecimento, passou a fala para a professora Kyteria Sabino Lopes de Figueredo que explicou 59 

que desde o dia quatro de dezembro do ano anterior, o quadro de oferta e horários das disciplinas 60 

está sendo trabalhado, as dificuldades que surgiram foi o de adequar as ofertas de disciplinas com o 61 

espaço físico disponível no Câmpus. A professora lembrou que foi recomendada, pela 62 

Coordenadoria de Graduação, uma reunião entre os coordenadores de curso para que planejassem a 63 

alocação das disciplinas de cada curso, conforme o espaço físico, para o semestre de dois mil e 64 

dezoito ponto um. Também lembrou que não é mais viável modificar os horários, pois, foi aprovado 65 

por colegiado, sendo que, o departamento pode ainda excluir ou adicionar disciplinas que sejam 66 

necessárias na oferta com argumentação. A professora Kyteria Sabino Lopes de Figueredo 67 

também sugeriu, para o semestre dois mil e dezoito ponto dois, a realização de um estudo de 68 

viabilidade do espaço físico versus a oferta das disciplinas e seus horários. A docente ressaltou o 69 

exemplo da solução realizada pela PROGRAD no Câmpus central, em Mossoró, onde fixou as 70 

disciplinas, os horários com o espaço físico, a mesma recomendou para os Câmpus fora da sede. A 71 

professora destacou que a PROGRAD espelhou as ofertas do semestre anterior, e que os 72 

coordenadores ajustaram conforme as necessidades do curso. Em seguida, o professor Vinícius 73 

Samuel Valério de Souza sugeriu que análise da oferta das disciplinas fosse feita por página. Após 74 

as discussões da oferta das disciplinas, foi colocado em votação os ajustes realizados que estão 75 

disponíveis na planilha em anexo a esta ata. Os ajustes foram aprovados por quinze votos a favor, 76 

lembrar que neste momento só haviam quinze membros presentes. Segundo Ponto: Solicitação de 77 

submissão dos PIDs. Este ponto de pauta foi aberto pelo presidente da assembleia onde explicou 78 

como deve ser preenchido o Plano Individual do Docente (PID). Sugeriu que para a próxima 79 

reunião os docentes trouxessem para aprovação dos PIDs. O presidente da assembleia disse que é 80 

necessário a aprovação dos PIDs após o dia vinte e oito de fevereiro, data esta que é o prazo final 81 

para o preenchimento do PID. Terceiro Ponto: A apresentação do projeto do docente Matheus 82 

Fernandes de Araújo Silva. O professor Matheus explanou o seu projeto, ressaltou que ele foi 83 

idealizado para atender uma demanda surgida pelos discentes do curso de Engenharia Civil. Ele 84 

informou que é uma ação de ensino e que está voltado para o público interno. O presidente da 85 

assembleia observou que o projeto está cadastrado como projeto de extensão e não de ensino. O 86 

professor Matheus disse que vai fazer a alteração. O projeto, segundo o professor, tem o título de 87 

Lajes Treliçadas e que visa atender uma lacuna entre as disciplinas de Concreto Armado I e II. 88 

Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade condicionado a alteração de ação de extensão 89 

para o de ação de ensino. Quarto Ponto: O presidente da assembleia informou que a secretaria das 90 

coordenações agora será chamada de secretaria acadêmica, e que irá atender tantos as coordenações 91 

de curso, bem como os departamentos. O presidente passou a fala para o professor Vinícius Samuel 92 

Valério de Souza que comentou sobre o horário das assembleias não é ideal devido a proximidade 93 

do início das aulas. Ele sugeriu que os horários alternassem em outras reuniões. O professor Adler 94 
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de Oliveira Guimarães sugeriu que essa discussão fosse realizada com mais celeridade. A 95 

professora Kyteria Sabino Lopes de Figueredo sugeriu que a questão do professor fosse levada ao 96 

Conselho de Centro. O professor Francisco Carlos Gurgel da Silva Segundo comentou sobre seu 97 

afastamento inicial de trinta dias para acompanhar seu filho que está internado, portanto, avisou aos 98 

presentes que suas aulas serão ministradas pelos docentes Ernano Arrais Junior, Pedro Thiago 99 

Valerio de Souza e Cecílio Martins de Sousa Neto. O professor Wesley de Oliveira Santos 100 

lembrou da necessidade de atualização da página do DETEC no sítio do Câmpus. A professora 101 

Janaína Cortêz de Oliveira falou da necessidade de compartilhamento entre os departamentos 102 

sobre os horários das disciplinas. De que os docentes sejam sempre procurados pelos coordenadores 103 

de curso para a construção dos horários. A professora Janaína sugeriu de que, caso um 104 

departamento necessite, na construção dos horários das disciplinas, de inserir o horário de outro 105 

docente que não pertence ao seu departamento, este busque consultar o docente para montar o 106 

horário respeitando a sua disponibilidade. A professora Kyteria Sabino Lopes de Figueredo 107 

ressaltou a necessidade de que o departamento que precisar do professor que não é do seu quadro, 108 

comunique ao departamento o qual este pertence a solicitação da liberação do docente. Em seguida, 109 

a professora Janaína Cortêz de Oliveira lembrou que, por ser integrante do CONSUNI, está a 110 

disposição para quem precisar levar alguma demanda para o referido conselho para ser apresentada 111 

no ponto de outras ocorrências nas reuniões ordinárias. O professor Wesley de Oliveira Santos 112 

perguntou a professora Janaína Cortêz de Oliveira sobre o pedido de renovação de afastamento, se é 113 

necessário vir a contratação do professor substituto. A professora Janaína Cortêz de Oliveira 114 

respondeu, enquanto membro da CPPD, de que não é necessário, pois o documento de renovação do 115 

afastamento é para atender o check-list da continuidade do contrato do professor substituto. 116 

Concluída a reunião, nada mais havendo a tratar, o professor Rodrigo Soares Semente agradeceu a 117 

presença de todos e deu por encerrada a reunião. E eu, George Luis de Amorim Gomes, secretário 118 

executivo, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo Presidente 119 

dessa Reunião, o professor Rodrigo Soares Semente e os demais docentes do Departamento de 120 

Engenharias e Tecnologias da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Câmpus Pau dos Ferros. 121 
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