MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO
ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
ACADÊMICO (CDA) DO INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL (IMD-UFRN), NO
EXERCÍCIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.
Às nove horas do dia oito de outubro de dois mil e vinte e um, por videoconferência,
teve início a nona reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Acadêmico do
Instituto Metrópole Digital (CDA-IMD), no exercício do ano de dois mil e vinte e um,
por convocação e sob a presidência do Diretor Geral do IMD Prof. José Ivonildo do
Rêgo. Estiveram presentes os conselheiros, Adrião Duarte Dória Neto, Aquiles
Medeiros Filgueira Burlamaqui, Betânia Leite Ramalho, Carlos Augusto Prolo, Daniel
Sabino Amorim de Araújo, Danilo Curvelo de Souza, Eiji Adachi Medeiros Barbosa,
Elias Jacob de Menezes Neto, Edvaldo Vasconcelos de Carvalho Filho, Gustavo
Antônio de Souza, Gustavo Girão Barreto da Silva, Iris Linhares Pimenta Gurgel,
Itamir de Morais Barroca Filho, Jair Cavalcanti Leite, Marcel Vinicius Medeiros
Oliveira, Rodrigo Juliani Siqueira Dalmolin, Rodrigo Romão do Nascimento, Samuel
Xavier de Souza, Sérgio Eduardo de Medeiros Braga, Thais Vasconcelos Batista e
como convidado o prof. Charles Andryê Galvão Madeira. Havendo quórum, o Senhor
Presidente iniciou a reunião. 1 – Informes: O senhor presidente deu início a reunião
e passou a palavra aos conselheiros que tivessem informes a fazer. O cons. Adrião
Duarte falou sobre o retorno das atividades presenciais no NPITI, mantendo todos
os cuidados de segurança para controle da pandemia do COVID 19. O Sr. Presidente
informou o retorno das atividades administrativas no âmbito do IMD a partir de 1º
de outubro, em forma de revezamento, mantendo os cuidados referente a pandemia
DO COVID 19 e que para os meses novembro e dezembro será feito novo
cronograma do retorno, com possível retorno pleno das equipes. Informou, ainda,
que no primeiro semestre de 2022, possivelmente, será retomado o ensino
presencial. O cons. Elias Jacob informou sobre a realização da aula inaugural da
residência em TI, turma TRF5, que ocorreu na última segunda-feira, 04 de outubro
de 2021. O cons. Carlos Prolo, informou sobre a realização de eleição para nova
gestão do DIMAP, permanecendo ele como titular e o Prof. André Maurício como
adjunto. O cons. Samuel de Souza informou sobre a realização de eleição para nova
gestão do DCA, sendo eleitos os Profs. Carlos Manuel Dias Viegas como titular e o
Prof. Anderson Cavalcante como adjunto. Após os informes, o Sr. Presidente iniciou
a pauta com a ordem do dia. 2 - Ordem do dia: 2.1 Indicação de docentes para
Comissão de Avaliação de Redistribuição do processo nº 23077.113863/2021-91 da
UFPB para UFRN; O Sr. Presidente apresentou os nomes dos docentes Iris Linhares
Pimenta Gurgel, Daniel Sabino Amorim de Araújo e Anderson Paiva Cruz, para
composição da comissão de avaliação de redistribuição de acordo com o
estabelecido pela resolução 153/2015-CONSEPE. Em seguida o Sr Presidente
colocou os nomes em votação que foram aprovados por unanimidade. 2.2 Processo
nº 23077.101096/2021-77, Ad referendum de aprovação da solicitação do docente
ROGER KREUTZ IMMICH, de afastamento do país para desenvolver projeto de
cooperação internacional na universidade de Málaga - Espanha – Relator cons. Eiji
Adachi Medeiros Barbosa; O relator apresentou o que consta no ad referendum
conforme relato anexo ao processo e em seguida emitiu parecer favorável à
homologação do ad referendum que, em votação, foi aprovado por unanimidade dos
votos. 2.3 Processo nº 23077.033029/2021-12, Ad referendum de aprovação do
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Plano de Ação Trienal dos Cursos de Graduação (PATCG), do Bacharelado em
Tecnologia da Informação (BTI) do Instituto Metrópole Digital – Relator cons. Daniel
Sabino Amorim de Araújo; O relator apresentou o que consta no ad referendum
conforme relato anexo ao processo e em seguida emitiu parecer favorável à sua
homologação que, em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. 2.4
Processo nº 23077.097923/2021-11, Solicitação do docente ALYSON MATHEUS DE
CARVALHO SOUZA, para prorrogação de afastamento no país – Relator cons. Adrião
Duarte Dória Neto; O relator apresentou um resumo da solicitação e em seguida
emitiu parecer favorável à sua aprovação que, em votação, foi aprovado por
unanimidade dos votos. 2.5 Processo nº 23077.093276/2021-78 Homologação de
Estágio Probatório do docente RENAN CIPRIANO MOIOLI – Relator Cons. Marcel
Vinicius Medeiros Oliveira; O relator apresentou um resumo sobre o processo e em
seguida emitiu parecer favorável à homologação do estágio probatório do docente.
Em discussão o sr. Presidente registrou que o IMD tem uma comissão de
acompanhamento do estágio probatório docente, realizando uma avaliação
semestralmente. Registrou a excelência do professor, com nível altamente
qualificado e o parabenizou. O cons. Adrião Duarte parabenizou o professor
destacando o seu desempenho com publicações em nível nacional e internacional.
Após discussão o Sr. Presidente colocou em votação o parecer do relator que foi
aprovado por unanimidade dos votos. 2.6 Processo nº 23077.111751/2021-03
Solicitação para mudança no nome de laboratório do Núcleo SETE – Relator Cons.
Rodrigo Romão do Nascimento; O relator apresentou detalhes da solicitação,
justificando a mudança no nome do laboratório e em seguida emitiu parecer
favorável à aprovação do processo que em votação, foi aprovado por unanimidade
dos votos. 2.7 Processo nº 23077.113303/2021-36 Proposta de Curso de
Especialização em Metodologias Ativas de Aprendizagem, vinculado ao instituto
metrópole digital, coordenado pelo Prof. Charles Andryê Galvão Madeira – Relatora
cons. Thais Vasconcelos Batista; A relatora apresentou detalhadamente o que consta
na proposta, destacando os principais pontos, conforme relato anexo ao processo.
Em discussão o Sr. Presidente ressaltou o planejamento do curso, da parte do Prof.
Charles Madeira, que percebeu a necessidade e parabenizou junto com toda a equipe
que executou a proposta. A cons. Betânia Ramalho falou da importância do curso
considerando as demandas, que são enormes e parabenizou a iniciativa e o projeto
desenvolvido pelo Prof. Charles e toda a equipe envolvida. O cons. Aquiles
Burlamaqui parabenizou o Prof. Charles pela a iniciativa e se colocou à disposição
para colaborar com o projeto. O cons. Carlos Prolo, parabenizou o projeto e destacou
a importância da iniciativa para as próximas gerações. Após discussão, a relatora
emitiu parecer favorável à aprovação do projeto que, em votação, foi aprovado por
unanimidade dos votos. 2.8 Processo nº 23077.109201/2021-16 Projeto de
Pesquisa Plataformas Robóticas Inteligentes com Dispositivos Fotônicos Integrados
para Monitoramento, Reabilitação e Auxílio à Locomoção, coordenado pelo Prof.
Pablo Javier Alsina – Relator Cons. Aquiles Medeiros Filgueira Burlamaqui; O relator
apresentou um resumo do projeto, destacando os principais pontos e em seguida
emitiu parecer favorável à sua aprovação que em votação, foi aprovado por
unanimidade dos votos. 2.9 Processo nº 23077.108539/2021-51 Projeto de
Pesquisa Desenvolvimento e inovação em tecnologia da informação na vigilância em
saúde do trabalhador e gestão de pessoas no Estado do Rio Grande do Norte,
coordenado pelo Prof Edvaldo Vasconcelos de Carvalho Filho – Relatora Cons. Iris
Linhares Pimenta Gurgel; A relatora apresentou um resumo do projeto, destacando
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os principais pontos e em seguida emitiu parecer favorável à sua aprovação que, em
votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. 2.10 Processo nº
23077.112689/2021-69 Projeto de Pesquisa SUEPS - Sistema Unificado de Ensino
Permanente em Saúde, coordenado pela Prof. Isaac Franco Fernandes – Relator
cons. Danilo Curvelo de Souza; O relator apresentou um resumo do projeto,
destacando os principais pontos e em seguida emitiu parecer favorável à sua
aprovação que, em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. 2.11 Processo
nº 23077.113699/2021-11 Projeto de Pesquisa Comutação Inteligente de
Chamadas, coordenado pelo Prof. Marcelo Augusto Costa Fernandes - Relatora cons.
Betânia Leite Ramalho; A relatora apresentou um resumo do projeto, destacando os
principais pontos e em seguida emitiu parecer favorável à sua aprovação que, em
votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. 2.12 Processo nº
23077.106425/2021-76, Homologação de resultado de concurso público para o
cargo efetivo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico - Edital nº
031/2021-PROGESP - Área: DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS E
WEB – Relator cons. Gustavo Girão Barreto da Silva; O relator apresentou detalhes
do processo, destacando os pontos principais e registrando que o processo está bem
instruído com toda documentação exigida pela resolução nº 150/2019-CONSEPE,
conforme relato anexo ao processo. Em seguida emitiu parecer favorável à
homologação do processo que, em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos.
2.13 Processo nº 23077.096052/2021-18, Alteração do Regimento do Laboratório
de Processamento de Alto Desempenho, vinculado ao Instituto Metrópole Digital –
Relator Cons. Itamir de Morais Barroca Filho; O relator apresentou um resumo do
processo destacando os pontos alterados na proposta e em seguida emitiu parecer
favorável à sua aprovação que, em votação foi aprovado por unanimidade dos votos.
2.14 Aprovação da ata desta reunião. O Senhor Presidente colocou em votação a ata
desta reunião, que após lida e de acordo, foi aprovada por unanimidade dos votos
pelo colegiado. Por fim, o Presidente do conselho agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião às dez horas e cinquenta minutos, da qual eu, Anailde
Dantas de Medeiros Argolo, lavrei a presente ata que será assinada por todos os
presentes. Natal, oito de outubro de dois mil e vinte e um.
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