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

Ata da sétima reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento Acadêmico (CDA)
do Instituto Metrópole Digital (IMD-UFRN), no exercício do ano de dois mil e
dezessete.
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Às nove horas e dezessete minutos do dia trinta de agosto de dois mil e dezessete,
no auditório B206 do Centro Integrado de Vocação Tecnológica - CIVT do Instituto
Metrópole Digital – IMD, teve início a sétima 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, Apuena Vieira Gomes, Cephas Alves da Silveira Barreto, Charles
Andryê Galvão Madeira, Daniel Sabino Amorim de Araújo, Gibeon Soares de Aquino
Júnior, Gildásio da Costa Teixeira, Gustavo Girão Barreto da Silva, Itamir de Morais
Barroca Filho, Iris Linhares Pimenta Gurgel (suplente), Manoel Veras de Sousa Neto,
Marcel Vinicius Medeiros Oliveira, Nelson Ion de Oliveira e Sérgio Eduardo de
Medeiros Braga. Havendo quórum, o senhor Presidente iniciou a reunião. 1 Informes: Prof. Adrião informou sobre a última reunião do conselho cientifico do
NPITI, ocorrida recentemente, com o intuito de integrar o grupo e a interação com
as ações do IMD. Informou também sobre a participação do IMD na CIENTEC, e
solicitou apoio dos presentes para integrar as ações. O Cons. Daniel Sabino Amorim
de Araújo, falou sobre a conclusão dos trabalhos de acompanhamento do estágio
probatório aos docentes do IMD. 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,
com duas abstenções; 3 - Ordem do dia: 3.1 Indicação do nome do docente Cesar
Rennó Costa, como representante da ênfase de Bioinformática, em substituição ao
docente Daniel Sabino Amorim de Araújo. O Senhor Presidente trouxe a indicação
do nome do docente Cesar Rennó Costa, como representante da ênfase de
Bioinformática, em substituição ao docente Daniel Sabino Amorim de Araújo
justificando a necessidade de inserir o referido docente como representante desta
ênfase no colegiado do Bacharelado em Tecnologia da Informação. Em votação, o
colegiado aprovou a indicação por unanimidade. 3.2 Homologação dos nomes de
diretor e diretor adjunto do Parque Tecnológico Metrópole Digital; O Sr. Presidente fez
uma breve apresentação sobre a criação do parque e sua composição. Em seguida
ele apresentou os nomes do Prof. Anderson Paiva Cruz e Gustavo Fernandes Rosado
Coelho, como diretor e diretor adjunto, respectivamente, para a direção do Parque
Tecnológico Metrópole Digital. Não havendo nenhuma manifestação, ele colocou em
votação, e a indicação foi aprovada por unanimidade dos votos, com uma abstenção.
3.3 Indicação dos nomes (titulares e suplentes) para o Conselho Administrativo do Parque
Tecnológico; O sr. Presidente apresentou sugestão de nomes para a representação da UFRN
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na composição do conselho administrativo do Parque Tecnológico, como titular e suplente,
conforme prevê o artigo 7º, inciso IV, do regimento interno do Parque Tecnológico: IV - 04

(quatro) membros da UFRN, indicados pelo CDA/IMD/UFRN; Foram indicados os
seguintes nomes: Jorge Tárcisio da Rocha Falcão – Titular e Severino Cesário de Lima –
Suplente; Manoel Veras de Sousa Neto – Titular e Luiz Eduardo Cunha Leite – Suplente;
Gustavo Fernandes Rosado Coêlho – Titular e Henrique Rocha Medeiros – Suplente; Ricardo
Alexandro de Medeiros Valentim – Titular e André Laurindo Maitelli – Suplente. Em seguida

ele apresentou, também, a sugestão do representante das Instituições de Ensino Superior
e Técnico do Estado do Rio Grande do Norte, conforme prevê o artigo 7º, inciso IX, do
regimento interno do Parque Tecnológico: IX - 01 (um) representante das Instituições de
Ensino Superior e Técnico do Estado do Rio Grande do Norte, a ser indicado pelo
CDA/IMD/UFRN; Assim, foram indicados o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN e a Universidade Potiguar - UNP, como
titular e suplente respectivamente, para representação das IEST do RN na composição do
Conselho Administrativo do parque Tecnológico Metrópole Digital. Em discussão alguns
conselheiros questionaram o “porque” da escolha das instituições e o sr. Presidente
justificou que é pelo fato de ser órgãos envolvidos com incubadoras e Inovação. Em seguida

as indicações foram colocadas em votação e aprovadas por unanimidade dos votos. 3.4
Homologação do resultado do concurso público na área de DESENVOLVIMENTO PARA
DISPOSITIVOS MÓVEIS – Processo nº 23077.046847/2017-07 – Relator cons. Gibeon
Soares de Aquino Júnior; O relator, conselheiro Gibeon Soares de Aquino Júnior,

apresentou seu relato e em seguida emitiu parecer favorável à homologação do
concurso público na área de DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS para o IMD,
conforme consta anexado ao referido processo. Em votação, o colegiado aprovou o
parecer do relator, por unanimidade dos votos, com uma abstenção. 3.5 Processo nº
23077.044519/2017-68 de Homologação de Estágio Probatório do docente ITAMIR DE
MORAIS BARROCA FILHO – Relator cons. Apuena Vieira Gomes; A relatora, cons. Apuena
Vieira Gomes, apresentou seu relato e em discussão, o cons. Cephas Alves da Silveira

Barreto, como representante dos alunos, parabenizou o docente pela forma
exemplar de ensinar e “fazer os alunos quererem estudar”. O cons. Gildásio da Costa
Teixeira, também parabenizou o docente, em nome dos técnicos administrativos da
DTI-IMD, pelo excelente relacionamento e condução do setor. Em seguida outros
conselheiros elogiaram e parabenizaram o trabalho do docente e a forma humana e
harmoniosa como se relaciona com os demais setores e servidores do IMD. Em
seguida a relatora emitiu parecer favorável à homologação do estágio probatório do
docente Itamir de Morais Barroca Filho, conforme consta anexado ao processo e, em
votação, foi aprovado por unanimidade, com uma abstenção do interessado. 3.6
Processo nº 23077.052743/2017-23 de Proposta de criação do Programa de Pósgraduação de TI na Saúde – Relator cons. Charles Andryê Galvão Madeira; O relator,
conselheiro Charles Andryê Galvão Madeira, apresentou seu relato, conforme consta
anexado ao referido processo. Em discussão, o cons. Adrião Duarte Dória Neto,
apresentou esclarecimentos referente ao processo, conforme questionamentos
apresentados pelo relator, e agradeceu e parabenizou toda equipe envolvida.
Docentes convidados, envolvidos na proposta do curso, justificaram os pontos
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elencados no parecer do relator. Outros conselheiros parabenizaram a proposta e
falaram da importância do curso para o IMD e UFRN. Após discussão, o Sr.
Presidente colocou em votação o parecer do relator, que foi aprovado por
unanimidade. 3.7 Processo nº 23077.053283/2017-51 de Proposta de criação do
Programa de Pós-graduação de Gestão de TI – Relator cons. Adrião Duarte Dória Neto; O
relator, conselheiro Adrião Duarte Dória Neto, apresentou seu relato, conforme consta
anexado ao referido processo. Em discussão, o cons. Manoel Veras de Sousa Neto,
fez uma breve explanação da importância do mestrado para o IMD e UFRN,
considerando a necessidade na referida área. O sr. Presidente falou sobre relevância
deste projeto, considerando se tratar de TI, Empreendedorismo e Inovação, que são
fatores estratégicos para a UFRN com o setor produtivo. Após discussão, o relator
emitiu parecer favorável à criação do curso e, em votação, foi aprovado por
unanimidade. 3.8 Processo nº 23077.052746/2017-67 de Proposta de alteração da
resolução 060/2014 - CONSEPE – Relator cons. Gustavo Girão Barreto da Silva; O relator,
conselheiro Gustavo Girão Barreto da Silva, apresentou seu relato, conforme consta
anexado ao referido processo. Em discussão, alguns conselheiros questionaram a
forma de seleção dos alunos do talento Metrópole para o BTI e o sr. Presidente
esclareceu que de acordo com a resolução proposta, que possibilitará o ingresso por
cursos diferentes, Técnico e Talento Metrópole, o processo de seleção será feito por
editais separados e que nestes serão utilizados requisitos criteriosos. Após
discussão, o parecer do relator foi colocado em votação e aprovado por
unanimidade. Por fim, o Presidente do conselho agradeceu a presença de todos e
deu por encerrada a reunião às onze horas e trinta e cinco 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, trinta de agosto 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

