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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E QUINZE DO 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos no 1 

auditório do Departamento de Ciências Exatas e Naturais, prédio do bloco de docentes, 2 

Campus UFERSA Mossoró, lado leste, reuniu-se em assembleia o Departamento de Ciências 3 

Exatas e Naturais – DCEN da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, sob a 4 

presidência do Chefe do departamento Judson Santos Santiago. Estiveram presentes os 5 

professores efetivos: Angélica Félix de Castro, Bruno de Sousa Monteiro, Carlos Handrey 6 

Araújo Ferraz, Danielle Simone da Silva Casillo, Danniel Cavalcante Lopes, Elmer 7 

Rolando Llanos Villareal, Erlania Lima de Oliveira, Fabiane Regina da Cunha Dantas 8 

Araújo, Flávia Estélia Silva Coelho, Francisco Milton Mendes Neto, Francisco Praxedes 9 

de Aquino, Geovani Ferreira Barbosa, Hélcio Wagner da Silva, José Luiz Sousa Lima, 10 

Júlio César Pereira Barbosa, Jusciane da Costa e Silva, Kléber Soares Câmara, Lázaro 11 

Luis de Lima Sousa, Leandro Carlos de Souza, Leonardo Augusto Casillo, Luciana 12 

Angélica da Silva Nunes, Marcelo Roberto Bastos Guerra Vale, Maria Aparecida da 13 

Silva Soares, Odacir Almeida Neves, Paulo Gabriel Gadelha Queiroz, Paulo Henrique 14 

Lopes Silva, Rafael Castelo Guedes Martins, Santos Demétrio Miranda Borjas, Sílvio 15 

Roberto Fernandes Araújo, Subênia Karine de Medeiros, Suene Campos Duarte. 16 
Justificou ausência: Amanda Gondim de Oliveira, Andrea Maria Ferreira Moura, Antônia 17 

Jocivânia Pinheiro, Antônio Gomes Nunes, Daniel Faustino Lacerda de Souza, Fábio 18 

Francisco da Costa Fontes, Fabrício de Figueredo Oliveira, Luíza Helena Félix de Andrade, 19 

Maria Joseane Felipe Guedes, Taciano Amaral Sorrentino e Yáskara Ygara Menescal Pinto 20 

Fernandes. Presente a professora substituta: Francisca Daniele Costa de Lima. Verificada a 21 

existência de “quorum legal”, o chefe do Departamento deu início à reunião saudando a todos, 22 

agradecendo as presenças, em seguida foi feita a leitura da pauta que contava dos seguintes 23 

pontos: primeiro ponto: Discussão e aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária do DCEN 24 

2014; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre a renovação de afastamento para 25 

conclusão do doutorado do professor Fabrício de Figueredo Oliveira, processo n.º 26 

23091.004085/2014-71; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação sobre o afastamento para 27 

cursar pós-doutorado da professora Angélica Félix de Castro, processo n.º 28 

23091.006716/2014-58; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre a renovação de 29 

afastamento para conclusão do doutorado do professor Antonio Gomes Nunes, processo n.º 30 

23091.005288/2012-84; Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre a renovação de 31 

afastamento para conclusão do doutorado da professora Luiza Helena Felix de Andrade, 32 

processo n.º 23091.000669/2013-58; Sexto ponto: Apreciação e deliberação do projeto de 33 

pesquisa Inclusão Digital IMD (UFRN-UFERSA), sob a coordenação da professora Danielle 34 

Simone da Silva Casillo; Sétimo ponto: Apresentação sobre a decisão da CPA (Comissão 35 
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Própria de Avaliação) de divulgar para os professores do departamento a necessidade de 36 

participação no preenchimento do formulário de avaliação interna da instituição; Oitavo 37 

ponto: Discussão e deliberação acerca da alteração na matriz curricular do curso de Ciência 38 

da Computação para definição das disciplinas: Redes de Computadores I e Estrutura de 39 

Dados II como pré-requisitos à disciplina Sistemas Multimídia; Nono ponto: Apreciação e 40 

deliberação sobre programas de disciplinas da Matemática; Décimo ponto: Apresentação e 41 

discussão sobre o orçamento 2015 e suas implicações; Décimo primeiro: Apreciação e 42 

Deliberação da pauta da 1.ª Reunião Ordinária do CONSEPE 2015; Décimo segundo: Outras 43 

ocorrências; após a leitura, a professora Danielle Casillo solicitou que o termo “pesquisa” 44 

fosse substituído pelo termo “extensão” no sexto ponto, ficando o ponto reescrito da seguinte 45 

forma: Apreciação e deliberação do projeto de extensão Inclusão Digital IMD (UFRN-46 

UFERSA), sob a coordenação da professora Danielle Simone da Silva Casillo; o professor 47 

Judson Santiago solicitou a retirada do décimo ponto e caso houvesse tempo para discussão 48 

que o mesmo fosse reinserido no décimo segundo ponto, assembleia acolheu a solicitação; O 49 

Professor Lázaro Lima, solicitou que o nono ponto fosse realocado e passasse a ser o sexto 50 

ponto, tendo em vista que o mesmo precisaria se ausentar antes do término da reunião e este 51 

ponto lhe era de grande interesse, a assembleia acatou a solicitação; feitas as alterações deu-se 52 

sequência a reunião com a seguinte PAUTA: primeiro ponto: Discussão e aprovação da ata 53 

da 9ª Reunião Ordinária do DCEN 2014; Segundo ponto: Apreciação e deliberação sobre a 54 

renovação de afastamento para conclusão do doutorado do professor Fabrício de Figueredo 55 

Oliveira, processo n.º 23091.004085/2014-71; Terceiro ponto: Apreciação e deliberação 56 

sobre o afastamento para cursar pós-doutorado da professora Angélica Félix de Castro, 57 

processo n.º 23091.006716/2014-58; Quarto ponto: Apreciação e deliberação sobre a 58 

renovação de afastamento para conclusão do doutorado do professor Antonio Gomes Nunes, 59 

processo n.º 23091.005288/2012-84; Quinto ponto: Apreciação e deliberação sobre a 60 

renovação de afastamento para conclusão do doutorado da professora Luiza Helena Felix de 61 

Andrade, processo n.º 23091.000669/2013-58; Sexto ponto: Apreciação e deliberação sobre 62 

programas de disciplinas da Matemática; Sétimo ponto: Apreciação e deliberação do projeto 63 

de pesquisa Inclusão Digital IMD (UFRN-UFERSA), sob a coordenação da professora 64 

Danielle Simone da Silva Casillo; Oitavo ponto: Apresentação sobre a decisão da CPA 65 

(Comissão Própria de Avaliação) de divulgar para os professores do departamento a 66 

necessidade de participação no preenchimento do formulário de avaliação interna da 67 

instituição; Nono ponto: Discussão e deliberação acerca da alteração na matriz curricular do 68 

curso de Ciência da Computação para definição das disciplinas: Redes de Computadores I e 69 

Estrutura de Dados II como pré-requisitos à disciplina Sistemas Multimídia; Décimo ponto: 70 

Apreciação e Deliberação da pauta da 1.ª Reunião Ordinária do CONSEPE 2015. 1. 71 

Discussão e aprovação das atas das seguintes reuniões de 2014: 10ª Reunião Ordinária, 11.ª 72 

Reunião Ordinária e 12.ª Reunião Ordinária; 2. Apreciação e deliberação sobre o calendário 73 

de reuniões ordinárias do CONSEPE para o ao de 2015; 3. Apreciação e deliberação de 74 

proposta de alteração do regulamento do curso de pós-graduação de Residência em Medicina 75 

Veterinária, encaminhados por meio do Memorando Eletrônico N.º 6/2015 – PROPPG; 4. 76 

Apreciação e deliberação sobre os programas de disciplina dos Departamentos de 77 

Agrotecnologia e Ciências Sociais e de Ciências Vegetais, encaminhados por meio do 78 

Memorando Eletrônico N.º 11/2015 – PROGRAD; 5. Apreciação e emissão de parecer sobre 79 

as redistribuições do servidor docente Tiago Mendonça Lucena de Veras (conforme Processo 80 

N.º 23091.006458/2014-18) e do servidor técnico-administrativo Paulo Henrique Freitas 81 
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Maciel (conforme Processo N.º 23067.020560/2014-15) e do servidor técnico-administrativo 82 

Paulo Henrique Freitas Marciel (conforme Processo N.º 23067.020560/2014-15); 6. 83 

Apreciação e deliberação sobre o Calendário Acadêmico 2015 dos cursos de graduação na 84 

modalidade à distância, encaminhado por meio do Memorando Eletrônico N.º 13/2015 – 85 

PROGRAD; 7. Apreciação e deliberação de minuta de Resolução que altera a estrutura 86 

curricular do Curso de Engenharia Florestal, encaminhado por meio do Memorando 87 

Eletrônico n.º 6/2015 – PROGRAD; 8. Apreciação e deliberação de minuta de Resolução que 88 

altera a estrutura curricular do curso de Licenciatura em Letras Inglês – campus Caraúbas, 89 

encaminhado por meio do Memorando Eletrônico N.º 14/2015 – PROGRAD; 9. Outras 90 

ocorrências. Primeiro ponto: Aprovado, com quatro abstenções. Segundo ponto: 91 

Deliberação: Aprovado por unanimidade. Terceiro ponto: A professora Angélica Felix falou 92 

da importância do seu afastamento para a instituição e para o departamento e ressaltou que o 93 

conselho do curso de Ciência da Computação se posicionou favorável ao seu pedido já que 94 

suas disciplinas ficarão sob a responsabilidade dos docentes Leonardo Casillo, Paulo Gabriel 95 

Gadelha e Silvio Roberto pelo período de seu afastamento que será de 16/03/2015 a 96 

15/03/2016; Deliberação: Aprovado por unanimidade. Quarto ponto: Deliberação: 97 

Aprovado por unanimidade. Quinto ponto: Deliberação: Aprovado por unanimidade. Sexto 98 

ponto: O prof. Santos Demétrio e a prof. Luciana Nunes sugeriram que a comissão 99 

apresentasse as modificações aos professores da área antes de fazer qualquer alteração, porém 100 

o prof. Odacir Neves informou que a professora Valdenize Lopes, deste departamento e da 101 

área de Matemática, fez parte da comissão e foi substituída recentemente, em virtude da 102 

licença maternidade pela professora Suene Campos que se manifestou informando que a 103 

comissão é composta também por docentes de outros campi e que há prazos curtos para que 104 

sejam feitas tais alterações, ressaltando também que nem sempre os programas das disciplinas 105 

alteradas são para atender exclusivamente disciplinas do campus UFERSA/Mossosó. O prof. 106 

Lázaro Lima entretanto citou que o curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia - BC&T, 107 

um dos maiores na UFERSA e principal interessado nesta alteração não foi chamado para 108 

discutir a mesma, por isso ele solicitava que o ponto fosse retirado de pauta; solicitação 109 

também efetuada pelo prof. Marcelo Guerra, e pela prof. Subênia Karine que ainda 110 

acrescentou não concordar com a mudança na ementa para adequar a realidade o que cada 111 

docente ministra no semestre, mas que a alteração deveria ser feita sim, em relação a adequar 112 

o conteúdo a necessidade do discente na etapa seguinte do BC&T. Assim, a assembleia votou 113 

pela retirada do ponto de pauta. Deliberação: Aprovado, com uma abstenção. Sétimo ponto: 114 

A prof. Danielle Casillo falou do objetivo do curso de extensão sendo o mesmo uma forma de 115 

beneficiar até o final do ano de 2015, aproximadamente 300 pessoas com cursos de 116 

capacitação em informática de jovens e adultos da comunidade circunvizinha à UFERSA e de 117 

familiares e próximos dos alunos dos cursos técnicos do IMD, feita a explanação, a 118 

assembleia votou. Deliberação: Aprovado, por unanimidade; Oitavo ponto: O prof. Júlio 119 

César informou que está disponível no portal UFERSA um formulário para avaliação 120 

institucional que tem como objetivo avaliar os pontos positivos e o que precisa ser readequado 121 

na instituição, frisou sobre a importância de todos preencherem tal formulário, pois ele serve 122 

como objeto de mensuração da qualidade do serviço ofertado e recebido pela universidade e 123 

por seus usuários; Disse que tal preenchimento não é obrigatório, embora seja imprescindível 124 

para o conhecimento dos órgãos externos sobre a instituição avaliada, tal preenchimento é 125 

rápido, embora apresente perguntas semelhantes em questões distintas. Por se tratar de um 126 

ponto informativo, não houve deliberação. Nono ponto: O Prof. Odacir Neves observou que 127 
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tal alteração na matriz curricular é importante uma vez que há disciplinas com dois códigos 128 

distintos, um deles apenas para discentes do curso de Ciência da Computação, porém, com o 129 

mesmo conteúdo; Deliberação: Aprovado, por unanimidade; Décimo ponto: Pontos 130 

CONSEPE: 1. Deliberação: Aprovado por unanimidade; 2. Deliberação: Aprovado, com 131 

duas abstenções; 3. Deliberação: Aprovado, com quatro abstenções; 4. Deliberação: 132 

Aprovado, com seis abstenções; 5. Deliberação: Aprovado por unanimidade; 6. Deliberação: 133 

Aprovado, com três abstenções; 7. Deliberação: Aprovado, com sete abstenções; 8. Aprovado, 134 

com cinco abstenções; Décimo primeiro: Verificada o horário foi reinserido, pelo prof. 135 

Judson Santiago, o ponto: Apresentação e discussão sobre o orçamento 2015 e suas 136 

implicações, conforme acordado no início da reunião; sobre o orçamento o prof. Judson 137 

Santiago  informou que “as verbas estão limitadas, mas há verba para terminar o que está em 138 

andamento e para manutenção dos departamentos, porém não há verbas, nem previsão, para 139 

novos investimentos, esta é a hora de poupar e não desperdiçar. Porém somente daqui a 140 

aproximadamente dois meses é que pode se ter uma novo parecer sobre o orçamento real 141 

anual”, assim, a discussão sobre o orçamento para 2015 foi adiada, ficando apenas este ponto 142 

como informativo; o Prof. Geovani Ferreira externou sua insatisfação com a morosidade do 143 

setor de compras da universidade,  segundo o mesmo tal reclamação deve ser levada ao 144 

conhecimento da Pró-Reitoria de Planejamento; O prof. Lázaro Lima informou sobre a 145 

importância da atualização do sistema SIGAA, pelos docentes, do quesito “reprovado por 146 

faltas”, por se tratar de um dos requisitos à criação de novas turmas e à avaliação dos 147 

professores; o prof. Judson Santiago frisou que além das faltas é importante o docente 148 

registrar as aulas discriminando o conteúdo que foi aplicado em sala. O prof. Geovani 149 

Ferreira informou que o departamento tem em seu quadro dois novos professores doutores, 150 

Paulo Gabriel Gadelha e Rafael Castelo. O prof. Lázaro Lima comunicou que 151 

recentemente surgiu um problema em relação a orientadores com mais de cinco orientandos, o 152 

que é proibido, por isso, ele levará ao CONSEPE a solicitação para que o coordenador de 153 

curso consiga visualizar no sistema SIGAA os orientandos que cada professor é responsável, 154 

mesmo que de outros cursos, o que não acontece atualmente, para evitar que um mesmo 155 

orientador seja responsável por mais discentes do que é permitido, por serem de cursos 156 

diferentes na instituição. Nada mais havendo a ser discutido, o Chefe do Departamento deu 157 

por encerrada a reunião. E eu, Maria Aparecida Vito da Silva, Secretária Executiva do 158 

Departamento, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelo chefe do departamento 159 

que presidiu esta reunião e pelos demais presentes, quando aprovada. Mossoró-RN, vinte e 160 

cinco de janeiro de dois mil e quinze. 161 

 

 
Judson Santos Santiago 
Chefe do Departamento 
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