MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO

Ata da primeira reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Acadêmico (CDA)
do Instituto Metrópole Digital, Unidade Acadêmica Especializada da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (IMD/UFRN).
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Às nove horas e quinze minutos do dia três de abril de dois mil e dezessete, no
auditório B206 do Centro Integrado de Vocação Tecnológica - CIVT do Instituto
Metrópole Digital – IMD, teve início a primeira reunião ordinária do Conselho de
Desenvolvimento Acadêmico do Instituto Metrópole Digital (CDA-IMD) por
convocação e sob a presidência do Diretor Geral do IMD Prof. José Ivonildo do Rêgo.
Estiveram presentes os conselheiros, Adelardo Adelino Dantas de Medeiros, Adrião
Duarte Dória Neto, Allan de Medeiros Martins, Aluízio Ferreira da Rocha Neto,
Anderson Paiva Cruz, André Santiago da Fonseca Silva, Charles Andryê Galvão
Madeira, Daniel Sabino Amorim de Araújo, Dennys Leite Maia, Gustavo Girão
Barreto da Silva, João Carlos Xavier Júnior, Itamir Barroca Filho, Ivanovitch
Medeiros Dantas da Silva, Marcel Vinicius Medeiros Oliveira, Nélio Alessandro de
Azevedo Cacho, Sandro José de Souza, Sérgio Eduardo de Medeiros Braga e Thais
Vasconcelos Batista. Havendo quórum, o senhor Presidente iniciou a reunião. 1 Informes: O Sr. Presidente iniciou a reunião e logo passou a palavra ao cons. Allan
de Medeiros Martins que falou sobre o Projeto Hackatruck que a IBM trouxe para a
UFRN. O evento será realizado no Caminhão Hackatruck, estacionado no Complexo
Tecnológico de Engenharia (CTEC) da universidade. A programação conta com
palestras e curso de programação em dispositivos móveis, e ainda estará aberto à
visitação. Ele destacou a importância de ter alunos do Talento Metrópole
participando dos cursos. Ainda nos informes, o cons. Sandro José de Souza registrou
informações sobre a 9° edição da International Conference on Biological Physics da
International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) apresentando o Systems
Biology Symposium, evento que será organizado pelo Centro Multiusuário de
Bioinformática (BioME) em conjunto com o comitê de Física Biológica da IUPAP. O
evento ocorrerá entre os dias 31/05 e 02/06 de 2017, nas dependências do Instituto
Metrópole Digital, e as inscrições já estão abertas. O Cons. Anderson Paiva Cruz
destacou o processo seletivo ocorrido para novas empresas incubadas e que, na
atualidade, a INOVA Metrópole soma um total de quarenta e três empresas
incubadas. Em seguida, o Sr. Presidente deu início a pauta. 2 - Aprovação das Atas
das últimas reuniões (23/11/2016 e 20/12/2016). O Sr. Presidente colocou em
votação as atas das últimas reuniões, que após lidas e de acordo, foram aprovadas
pelo colegiado por unanimidade dos votos; 3 - Ordem do dia: 3.1 Processo nº
23077.078287/2016-61 de homologação do estágio probatório do docente
CHARLES ANDRYÊ GALVÃO MADEIRA – Relator cons. Anderson Paiva Cruz. O cons.
Relator apresentou seu relato e emitiu parecer favorável à homologação do processo

Ata da oitava reunião ordinária do CDA – 20 de dezembro de 2016.
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e, em votação, o conselho aprovou por unanimidade dos votos com a abstenção do
interessado. 3.2 Processo nº 23077.016005/2017-12 de Proposta de Edital para
seleção do Curso Técnico turma 2018 – Relator cons. Dennys Leite Maia. O relator
apresentou sua análise e em discussão o cons. Marcel Vinicius Medeiros Oliveira
informou a todos que este edital já contempla a nova cota para deficientes físicos. O
Sr. Presidente apresentou um resumo do novo programa criado pelo MEC/E-Tec, o
MédioTec. Em seguida o relator apresentou parecer favorável à aprovação do
processo e, em votação, o conselho aprovou por unanimidade dos votos. 3.3
Processo nº 23077.014453/2017-81 de homologação do resultado do concurso
público na área de DESENVOLVIMENTO WEB E REDES DE COMPUTADORES –
Relator cons. João Carlos Xavier Júnior. O relator apresentou sua análise e, em
discussão, o Sr. Presidente acrescentou que a vaga do referido concurso, não
preenchida, está sendo analisada e que posteriormente será definida a forma de seu
preenchimento. O relator emitiu parecer favorável à homologação do processo e, em
votação, foi aprovador por unanimidade dos votos. 3.4 Homologação dos Adreferenduns do processo seletivo para professor substituto do IMD nas áreas de
Matemática e Eletrônica – Relator cons. Gustavo Girão Barreto da Silva. O relator
apresentou sua análise, emitiu parecer favorável aos dois processos e, em votação,
o colegiado aprovou por unanimidade dos votos. 3.5 Homologação do Adreferendum de aprovação do projeto da Residência em Tecnologia da Informação
Aplicada a área Jurídica – Relator cons. Adrião Duarte Dória Neto. O relator
apresentou sua análise e emitiu parecer favorável à homologação do Ad referendum
e, em votação, o colegiado aprovou por unanimidade dos votos. O cons. Gustavo
Girão Barreto da Silva apresentou preocupação com relação ao espaço físico do IMD,
considerando a grande demanda hoje existente. O conselheiro Itamir Barroca Filho
esclareceu que a referida residência acontecerá aos sábados, os alunos utilizarão
notebooks e que já foi analisada a utilização de salas de aulas do IMD. O cons. Nélio
Alessandro de Azevedo Cacho destacou a possibilidade de utilização dos espaços
físicos disponíveis no Departamento de Informática e Matemática Aplicada-DIMAP.
Em votação, o colegiado aprovou o parecer do relator por unanimidade dos votos.
3.6 Homologação Ad-referendum de componentes curriculares do BTI – Relator
cons. Daniel Sabino Amorim de Araújo. O relator apresentou sua análise, emitiu
parecer favorável à aprovação do Ad referendum e, em votação, o colegiado aprovou
por unanimidade dos votos. Por fim, o presidente do conselho agradeceu a presença
de todos e deu por encerrada a reunião às dez horas e dez minutos, da qual eu,
Anailde Dantas de Medeiros Argolo, lavrei a presente ata, que após lida e de acordo,
será assinada por todos os presentes. Natal, três de abril de dois mil e dezessete.
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