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

Ata da sexta 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 e um de outubro de dois mil e dezesseis,
no auditório B206 do Centro Integrado de Vocação Tecnológica - CIVT do Instituto
Metrópole Digital – IMD, teve início a sexta reunião ordinária do Conselho de
Desenvolvimento Acadêmico do Instituto Metrópole Digital (CDA-IMD) por
convocação e sob a presidência do Diretor Geral do IMD Sr. José Ivonildo do Rêgo.
Estiveram presentes os conselheiros Adrião Duarte Dória Neto, Adelardo Adelino
Dantas de Medeiros, Allan de Medeiros Martins, Apuena Vieira Gomes, Anderson
Paiva Cruz, André Luiz de Souza Brito, André Santiago da Fonseca Silva, Daniel
Sabino Amorim de Araújo, Danilo Damasceno Gomes, Dennys leite Maia, Gustavo
Girão Barreto da Silva, João Carlos Xavier Júnior, Itamir Barroca Filho, Ivanovitch
Medeiros Dantas da Silva, Jair Cavalcanti Leite, Sandro José de Souza, 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 passou
a palavra ao Cons. Adrião Duarte Dória Neto que falou sobre o Workshop do NPITI
e agradeceu o empenho dos envolvidos no evento. O cons. Allan de Medeiros Martins
falou sobre a participação do Programa Talento Metrópole na CIENTEC. Ainda nos
informes o Sr. Presidente parabenizou o cons. Dennys Leite Maia, pela conclusão do
seu doutorado. O cons. Dennys Leite Maia agradeceu a todos e repassou informações
referente ao indicativo de greve dos docentes na UFRN. O Sr. Presidente falou da
importância da participação de todos no entendimento referente a PEC 241. Em
seguida, ele deu início a pauta. 2 - Aprovação da Ata da última reunião. O Sr.
Presidente colocou em votação a ata da última reunião, que foi aprovada por
unanimidade dos votos, com duas abstenções; 3 - Ordem do dia: 3.1 Processo de
Progressão docente do servidor ITAMIR DE MORAIS BARROCA FILHO – Relatora cons.
Apuena Vieira Gomes; A relatora apresentou seu relato e emitiu parecer favorável à
homologação do processo de progressão. Em votação, o conselho aprovou por unanimidade.
3.2 Processo de Progressão docente do servidor DENNYS LEITE MAIA - Relator cons.
Anderson Paiva Cruz; O relator apresentou seu relato e emitiu parecer favorável à
homologação do processo de progressão. Em votação, o conselho aprovou por unanimidade,
com uma abstenção. 3.3 Processo de solicitação de afastamento da servidora IRIS LINHARES
PIMENTA - Relator cons. Gustavo Girão Barreto da Silva; O relator apresentou seu relato e
emitiu parecer favorável à homologação do processo de afastamento. Em votação, o
conselho aprovou por unanimidade. 3.4 Processo de solicitação de afastamento do servidor
ANTONIO WALLACE ANTUNES SOARES - Relator cons. Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva.
O relator apresentou seu relato e emitiu parecer favorável à homologação do processo de
afastamento. Em discussão, o cons. Marcel Vinicius Medeiros Oliveira enfatizou que a ênfase
de eletrônica, no curso técnico, será coberta por professor substituto e mostrou a fragilidade
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de docentes nessa área, no IMD, considerando que só existem dois, sendo um em Eletrônica
e outro em Automação Industrial. Em votação, o conselho aprovou o parecer do relator por
unanimidade. 3.5 Processo de Atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico do IMD.
Relator cons. Dennys Leite Maia. O relator apresentou seu relato, resumindo as alterações
propostas e emitiu parecer favorável à homologação do processo de alteração. Em votação,
o conselho aprovou por unanimidade, com uma abstenção. 3.6 Homologação dos Plano
Individual Docente - PIDs dos Docente do IMD para os semestres 2016.1 e 2016.2. Relator
cons. Daniel Sabino Amorim de Araújo. Após apresentação do parecer do relator, em
discussão, o cons. Ivannovitch Medeiros Dantas da Silva sugeriu que fosse inserido um
alerta no SIGAA como forma de lembrete para o preenchimento do PID, considerando que
esse preenchimento é esquecido por grande maioria dos docentes. O cons. Marcel Vinicius
Medeiros Oliveira falou sobre a grande dificuldade de alteração do PID após preenchido. O
cons. Adrião Duarte Dória Neto falou da falha em relação ao planejamento e a realização, e
da burocracia no sistema de preenchimento do PID. O sr. Presidente solicitou a
concordância do conselho para que seja definido o prazo de 15 dias, após o início do
semestre, para o preenchimento dos PID e que esse procedimento será lembrado aos
docentes, três dias ates do seu início. O conselho acatou por unanimidade. O relator emitiu
parecer favorável à homologação de todos os PIDs e solicitou que fosse emitida uma
notificação ao docente ISAAC FRANCO FERNANDES por não ter preenchido, no prazo, o PID
2016.2. Em votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade dos votos. 3.7
Processo de homologação de estágio probatório docente do servidor SAMYR SILVA
BEZERRA JÁCOME – Relator cons. Marcel Vinicius Medeiros Oliveira. Após retorno da
diligencia, o relator apresentou seu relato, conforme consta anexado ao processo. Em
discussão, o cons. Sandro José de Souza falou sobre a responsabilidade do CDA aprovar o
estágio probatório. O cons. Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva falou sobre as observações
feitas no parecer do relator, onde deve-se considerar a avaliação do docente pelos discentes.
A cons. Apuena Vieira Gomes falou de sua preocupação, enquanto tutora do docente em
questão, considerando a apresentação de documento que atesta o tratamento médico pelo
docente, pois isso pode causar problemas e dificuldades para os alunos, o IMD e UFRN de
maneira geral. O cons. Adrião Duarte Dória Neto falou que este é um processo que
deveremos tirar lições dele, pois o processo de estágio probatório é muito sério por se tratar
da admissão de um servidor por trinta anos na instituição. Ele enfatizou que entende ser
obrigatório a apresentação do laudo médico à instituição, o que não foi feito. O relator emitiu
parecer não favorável à homologação do processo de estágio probatório e sugere o
encaminhando do processo aos órgãos responsáveis da UFRN para análise. Em votação, o
parecer do relator foi aprovado com quatorze votos a favor, um contrário e três abstenções.

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, vinte e um de outubro de dois mil e dezesseis.
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