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

Ata da segunda 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 vinte 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 segunda 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, Adrião Duarte Dória Neto, Allan de Medeiros
Martins, Anderson Paiva Cruz, Apuena Vieira Gomes, André Santiago da Fonseca
Silva, Charles Andryê Galvão Madeira, Daniel Sabino Amorim de Araújo, Dennys
Leite Maia, Gustavo Girão Barreto da Silva, Itamir Barroca Filho, Ivanovitch
Medeiros Dantas da Silva, Manoel Veras de Souza Neto, Marcel Vinicius Medeiros
Oliveira, e Sérgio Eduardo de Medeiros Braga. Havendo quórum, o senhor
Presidente iniciou a reunião. 1 - Informes: O Sr. Presidente iniciou a reunião e logo
passou a palavra ao cons. Charles Andryê Galvão Madeira que falou sobre o processo
seletivo do Mestrado Profissional em Inovação em Tecnologias Educacionais, que
finalizou com um total de 46 classificados, sendo que somente 33 foram aprovados
dentro do número de vagas. Ele destacou como ponto importante a participação do
alto número de docentes envolvidos no processo seletivo, que isso demonstra o
engajamento de todos. O Sr. Presidente parabenizou a participação da equipe de
Informática Educacional, sob a presidência do Prof. Charles Andryê Galvão Madeira
e destacou a importância dos programas de pós-graduação do IMD, entre
especializações, mestrados e doutorado. Ele destacou, também, o novo programa de
Especialização em Internet das Coisas, que será desenvolvido pelo Núcleo de
Pesquisa e Inovação em Tecnologia da Informação (NPITI) e disse, ainda, que esse é
o papel do IMD. O Cons. Manoel Veras de Souza Neto também parabenizou a equipe
de Informática Educacional, na pessoa do Prof. Charles Andryê Galvão Madeira. O
Cons. Allan de Medeiros Martins falou sobre o encerramento do evento do
Hackatruck e que representantes da IBM estiveram aqui na UFRN para avaliar os
trabalhos desenvolvidos durante o evento e que ocorreu tudo bem. Em seguida, o
Sr. Presidente deu início a pauta. 2 - Aprovação da Ata da última reunião. O Sr.
Presidente colocou em votação a ata da última reunião, que após lida e de acordo,
foi aprovada, por unanimidade dos votos, pelo colegiado; 3 - Ordem do dia: 3.1
Processo nº 23077.015023/2017-87 de remoção do docente DIOMADSON RODRIGUES
BELFORT – Relator cons. Adrião Duarte Dória Neto. O cons. Relator apresentou seu

parecer, destacando a qualificação do referido docente, como também sua
continuação em contribuições ao IMD através do NPITI e em seguida emitiu parecer
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favorável à homologação do processo de remoção. Em discussão o cons. Ivanovitch
Medeiros Dantas da Silva destacou que o desfalque que ficará no IMD, com a
remoção do docente, será suprido pelo esforço da equipe e de possível substituição
do mesmo. Em votação, o colegiado aprovou o parecer do relator por unanimidade
dos votos. 3.2 Processo nº 23077.023489/2017-56 de nomeação da candidata ANNA
GISELLE C. D. RIBEIRO RODRIGUES, aprovada em concurso público – Relator cons.
Anderson Paiva Cruz. O relator apresentou sua análise e em discussão o Cons. Adrião
Duarte Dória Neto destacou o potencial da candidata, como profissional e pessoa

humana, e que a mesma contribuirá muito para o IMD. Em seguida, o relator emitiu
parecer favorável a nomeação da candidata e, em votação, foi aprovado por
unanimidade dos votos com uma abstenção. 3.3 Proposta de Concurso Docente EBTT
na área de Desenvolvimento para Dispositivos Móveis – Relator cons. Daniel Sabino Amorim
de Araújo. O relator apresentou sua análise e, após discussão, o colegiado aprovou,

por unanimidade dos votos, a proposta do relator. Por fim, o presidente do conselho
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às dez horas, 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, vinte de abril de dois mil e
dezessete.

Instituto Metrópole Digital – Centro Integrado de Vocação Tecnológica – CIVT
Campus Universitário – Lagoa Nova – Natal/RN – CEP 59078-970 – Fone (84) 3342-2216 – site: www.imd.ufrn.br

