MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO
ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO
ACADÊMICO (CDA) DO INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL (IMD-UFRN), NO
EXERCÍCIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.
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Às nove horas e dois minutos do dia oito de maio de dois mil e vinte, por
videoconferência, teve início a quarta reunião ordinária do Conselho de
Desenvolvimento Acadêmico do Instituto Metrópole Digital (CDA-IMD), no exercício
do ano de dois mil e vinte, por convocação e sob a presidência do Diretor Geral do
IMD Prof. José Ivonildo do Rêgo. Estiveram presentes os conselheiros, Adrião Duarte
Dória Neto, Betânia Leite Ramalho, Daniel Sabino Amorim de Araújo, Eiji Adachi
Medeiros Barbosa, Gustavo Girão Barreto da Silva, Gustavo Antonio de Souza, Isabel
Dillmann Nunes, Itamir Barroca de Morais Filho, Izabel Augusta Hazin Pires, Iris
Linhares Pimenta Gurgel, Jair Cavalcanti Leite, João Paulo Matos Santos Lima,
Marcel Vinicius Medeiros Oliveira, Manoel Veras de Sousa Neto, Pablo Javier Alsina,
Rodrigo Romão do Nascimento, Samuel Xavier de Souza, Sérgio Eduardo de
Medeiros Braga, Silvio Costa Sampaio e Thais Vasconcelos Batista. Havendo quórum,
o Senhor Presidente iniciou a reunião. 1 – Informes: O Sr. Presidente passou a
palavra aos conselheiros que tivessem informes. O cons. Gustavo Girão Barreto da
Silva informou sobre o pedido da presidência da CPPD e da PROGESP para que os
professores que estejam a 60 dias do prazo para solicitar a progressão, que o façam
o mais rápido possível considerando a iminência da sanção do PL 39/2020 que
impede o aumento salarial dos servidores por 18 meses. O cons. Rodrigo Romão do
Nascimento falou sobre um projeto para o desenvolvimento de uma plataforma para
o Conselho Regional de Economia, desenvolvida pela startup VOND, para atender
pequenos negócios. O cons. Daniel Sabino Amorim de Araújo informou sobre os
trabalhos desenvolvidos pela comissão de avaliação de ensino não presencial e que
foi enviado um questionário aos alunos do IMD, com a colaboração dos docentes. Ele
falou, ainda, sobre o lançamento de um portal de pós-graduação onde serão
inseridos os produtos gerados pela pós-graduação, como forma de divulgação das
ações de pós-graduação no IMD. O cons. Marcel Vinicius Medeiros Oliveira falou
sobre a necessidade de criação de um ambiente que pudesse unificar demandas
geradas pelos programas de pós-graduação do IMD. O cons. Jair Cavalcanti Leite, na
condição de presidente da comissão das residências do IMD, falou sobre como
pensar numa maneira para finalizar as aulas da residência do TCE, considerando o
ensino remoto. O Sr. Presidente encaminhou que será feito um expediente a próreitoria de pós-graduação, expondo a situação e solicitação para permissão de
ensino remoto, conforme prevê a portaria do MEC. O cons. Gustavo Girão Barreto da
Silva informou que existe a possibilidade de atividades de ensino remoto na pósgraduação, considerando que a pró-reitoria de pós-graduação já está realizando
defesa de dissertação remotamente. O Sr. Presidente informou que foi criada uma
comissão, na administração central da UFRN, para tratar sobre as alternativas e
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condições de estrutura para realização do ensino remoto no âmbito da
Universidade. Que, inclusive, foi enviado um formulário aos alunos e docentes como
forma de identificar as condições para o ensino remoto. Falou, ainda, que no IMD, a
Diretoria Executiva já havia tomado providencias de formalização de uma comissão
para avaliar o ensino remoto e por se tratar de um Instituto de Tecnologia da
Informação, poder apresentar uma proposta à reitoria como forma de auxiliar a
gestão da UFRN no debate sobre o ensino remoto. A cons. Betânia Leite Ramalho
falou sobre a dificuldade no retorno no ensino presencial nas escolas públicas do
ensino fundamental e ensino médio e como será a complementação do ano letivo,
considerando o cenário muito incerto. O cons. Marcel Vinicius Medeiros Oliveira
falou sobre a Chamada do MEC, em 27 de março, para realização dos cursos FIC no
IMD. Agradeceu aos professores EBTT envolvidos, nas pessoas de Danilo Curvelo,
Gustavo Leitão, Nelson Oliveira, André Brito e Emerson Alencar. Agradeceu a Escola
Agrícola de Jundiaí-EAJ, que realizou as inscrições (com mais de 5000 inscritos); a
equipe do setor de produção de materiais, nas pessoas de Karol e Rodrigo e a
secretaria dos cursos técnicos que realizou um excelente trabalho permitindo que
tudo acontecesse. Por fim ele destacou os diversos estados do país de onde partiram
as inscrições para os cursos. O cons. Adrião Duarte Dória Neto parabenizou a todos
pelo excelente trabalho que está sendo desenvolvido durante a pandemia da COVID19. O cons. Jair Cavalcanti Leite falou sobre os projetos desenvolvidos para auxiliar
a SESAP e que o cons. Itamir poderia apresentar detalhes sobre esses projetos. O Sr.
Presidente lembrou do projeto “tô de olho”, realizado em parceria com o Ministério
Público, Inter TV Cabugi e a SESAP, que mostra diariamente os índices de isolamento
social no RN. O cons. Itamir de Morais Barroca Filho falou sobre o desenvolvimento
do sistema utilizado pela SESAP, que permite a visualização, em tempo real, da
situação dos leitos disponibilizados para atendimento a COVID-19, em todos os
hospitais do Rio Grande do Norte. Falou, também, sobre o sistema que trata do
recebimento e armazenamento dos resultados de exames da COVID-19,
desenvolvido por solicitação do Instituto de Medicina Tropical(IMT). O cons. João
Paulo Matos Santos Lima também falou da parceria do IMD com o IMT, como uma
iniciativa muito importante e de grande potencial para revolucionar a forma como
a pesquisa médica e até a clínica médica está sendo realizada, principalmente em
tempos de pandemia. Ele destacou, a parceria do Programa de Pós-graduação em
Bioinformática(PPgBioinfo) com o IMT, no desenvolvimento de um sistema para o
sequenciamento do Genoma das amostras do estado do RN para poder traçar a
origem do vírus aqui no estado. Falou ainda, sobre a parceria que o prof. Sandro fez
com o ITV – Instituto Tecnológico Vale, onde várias amostras também serão
enviadas para sequenciamento e que a participação do IMD, através do PPgBioinfo,
é dá todo o suporte em bioinformática. Por fim, destacou o trabalho de tese do
docente Eduardo Nogueira Cunha, que estava com o trabalho pronto, desenvolveu
um transiluminador com foto-documentação e IoT, de baixo custo. Que foi
submetido ao BioRxiv, que a ideia é comercializar e que a patente está em
andamento. Ele ressaltou que após a submissão, recebeu vários e-mails falando que
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esse tipo de equipamento é extremamente importante nesse cenário pandêmico,
principalmente pelo baixo custo. Por fim, ele enfatizou que é importante
desenvolver a cadeia no estado para não depender de outros países. O Sr. Presidente
informou sobre o projeto da Bioinformática submetido a capes no Edital 9, com
financiamento grande a longo prazo, na área de virologia. Falou sobre uma parceria
do IMD, através dos professores César Rennó e Renan Moioli, com uma Universidade
do Reino Unido. Por fim falou as fortes iniciativas do IMD no enfrentamento ao
COVID-19 e destacou a parceria de docentes colaboradores de outros
departamentos envolvidos nestas ações. A cons. Izabel Augusta Hazin Pires falou
sobre as ações do Talento Metrópole, que serão iniciadas lives e que é importante o
apoio dos professores. Após os informes, o Senhor Presidente deu seguimento a
pauta. 2 - Ordem do dia: 2.1 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. 2.2 Indicação de docentes, externos ao IMD, para
representação docente no CDA, O Sr. Presidente falou sobre o importante papel dos
docentes externos ao IMD no CDA. Ele Agradeceu a contribuição dos docentes que
estão encerrando seus mandatos, que ao longo desse período certamente
aprimoraram os trabalhos do Instituto e tem ajudado apontar os caminhos que o
Instituto vem seguindo. Para ocupar as seis vagas, sendo três titulares e três
suplente, foi submetido ao colegiado os nomes dos professores: Betânia Leite
Ramalho-titular e Edvaldo Vasconcelos de Carvalho Filho-suplente, Aquiles
Medeiros Filgueira Burlamaqui-titular e José Guilherme da Silva Santa Rosasuplente; Elias Jacob de Menezes Neto-titular e André Morais Gurgel-suplente. Em
discussão, os cons. Jair Cavalcanti Leite e Adrião Duarte Dória Neto falaram que são
excelentes nomes e que sem dúvida trarão bastante a contribuir com o IMD. Em
seguida o Sr. Presidente colocou em votação a indicação dos docentes que foi
aprovada por unanimidade dos votos. 2.3 Processo nº 23077.030170/2020-82,
Solicitação do docente Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva, para autorização para
ministrar disciplina em curso de especialização em instituição de ensino privada –
Relator cons. Jair Cavalcanti Leite. O relator apresentou o que consta no processo
detalhando a forma de participação do interessado. Em seguida emitiu parecer
favorável à aprovação do ad referendum conforme descrito no parecer, anexo ao
processo. Em discussão a cons. Isabel Dillmann Nunes falou sobre a experiencia de
ter trabalhado na UNIFACISA e que indicou o Prof. Ivanovitch para ministrar a
disciplina. Falou sobre o feedback da coordenação do programa, com relação ao
excelente trabalho do prof. Ivanovitch e que está sendo muito bem avaliado. Após
discussão o parecer do relator foi colocado em votação e aprovado por unanimidade
dos votos. 2.4 Processo nº 23077.027527/2020-45, Homologação de Estágio
Probatório do docente HEITOR MEDEIROS FLORÊNCIO – Relatora cons. Izabel
Augusta Hazin Pires. A relatora apresentou detalhes do processo e afirmou que o
mesmo está devidamente instruído, com toda documentação exigida conforme
resolução do CONSEPE e em seguida emitiu parecer favorável à aprovação do
Estágio Probatório do docente. Em discussão o cons. Adrião Duarte Dória Neto falou
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da satisfação em participar deste momento da homologação do estágio probatório
do decente, pela sua participação no IMD desde a época de sua graduação. Em
seguida vários conselheiros parabenizaram o decente, falaram da satisfação em
relação ao excelente trabalho realizado junto ao IMD, da sua disponibilidade,
compromisso e responsabilidade. Após discussão o parecer da relatora foi colocado
em votação e aprovado por unanimidade dos votos. 2.5 Processo nº
23077.025686/2020-13, Homologação de Estágio Probatório da docente ANNA
GISELLE C. D. RIBEIRO RODRIGUES – Relator cons. Eiji Adachi Medeiros Barbosa. O
relator apresentou um resumo do processo, que está devidamente instruído, com
toda documentação exigida conforme resolução do CONSEPE e em seguida emitiu
parecer favorável à aprovação do Estágio Probatório da docente. Em discussão o
cons. Adrião Duarte Dória Neto parabenizou a docente pelo trabalho que tem
desenvolvido junto ao IMD. O parecer do relator foi colocado em votação e aprovado
por unanimidade dos votos. 2.6 Processo nº 23077.031218/2020-70, Proposta de
alteração da resolução do PES, nº 55/2018-CDA/IMD – Relator cons. Daniel Sabino
Amorim de Araújo; O relator apresentou as alterações propostas na resolução para
o qual emitiu parecer favorável. Em discussão o cons. Marcel Vinicius Medeiros
Oliveira sugeriu que da mesma forma que tem o espelhamento das disciplinas IMDDIM, também existir o espelhamento das disciplinas IMD-ECT e o relator justificou
que caso seja necessário isso será feito. O cons. Carlos Augusto Prolo indagou que a
área de Inteligência Artificial assemelha-se com a área de Aprendizagem de
Máquinas e que parece ter havido uma separação das áreas de Ciências de Dados e
Aprendizagem de Máquinas, o que foi justificado e esclarecido pelo relator. O cons.
Jair Cavalcanti Leite questionou se a estrutura curricular de cada campo do saber
poderia ser um documento fora da resolução, que pudesse ser alterado sem alterar
a resolução, de forma que cada campo do saber tivesse seu projeto pedagógico
próprio, que para ser alterado, este passaria pelo CDA sem necessidade de alterar a
resolução. O relator justificou que esse formato já é definido em resolução pelo
CONSEPE e que para isso teria que alterar essa resolução. Após discussão o parecer
do relator foi colocado em votação e aprovado 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 quarenta 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, oito de maio de dois mil e vinte.
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Emitido em 08/05/2020
ATA Nº 20/2020 - IMD (11.00.05)
(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:20 )
ADRIAO DUARTE DORIA NETO
DIRETOR - SUBSTITUTO
VICE-CHEFE DE UNIDADE
IMD (11.00.05)
Matrícula: 347628

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 13:20 )
CARLOS PROLO
CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
DIMAP/CCET (12.05)
Matrícula: 1988053

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:10 )
DANIEL SABINO AMORIM DE ARAUJO
DIRETOR - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
IMDDENS (11.00.05.02.03)
Matrícula: 1669545

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 14:00 )
EIJI ADACHI MEDEIROS BARBOSA

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:04 )
AQUILES MEDEIROS FILGUEIRA BURLAMAQUI
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
ECT (11.25)
Matrícula: 2459504

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 16:11 )
CHARLES ANDRYE GALVAO MADEIRA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
IMD (11.00.05)
Matrícula: 2978747

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 13:43 )
DANILO CURVELO DE SOUZA
PROFESSOR DE ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO
IMD (11.00.05)
Matrícula: 1054235

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:33 )
ELIAS JACOB DE MENEZES NETO

COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
PPGTI/UFRN (11.00.05.02.03.06)
Matrícula: 2274774

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
GAB (11.32)
Matrícula: 2353000

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 13:25 )
GUSTAVO ANTONIO DE SOUZA

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:04 )
HENRIQUE EDUARDO MARTINS DA SILVA FILHO

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DBQ/CB (17.10)
Matrícula: 1267860

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
IMD (11.00.05)
Matrícula: 3009757

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 13:24 )
IRIS LINHARES PIMENTA GURGEL
GERENTE - TITULAR
GERIM/INOVA/IMD (11.00.05.02.06.03)
Matrícula: 2885481

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 15:33 )
ISABEL DILLMANN NUNES
COORDENADOR DE CURSO - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
TECIMET (11.00.05.02.03.04)
Matrícula: 2245086

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:04 )
ITAMIR DE MORAIS BARROCA FILHO

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 13:00 )
IVANOVITCH MEDEIROS DANTAS DA SILVA

DIRETOR - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
DTI-IMD (11.00.05.02.05)
Matrícula: 2180207

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
IMD (11.00.05)
Matrícula: 2885532

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 14:17 )
JOSÉ IVONILDO DO REGO

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:48 )
KAYO GONCALVES E SILVA

DIRETOR - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
IMD (11.00.05)
Matrícula: 346139

PROFESSOR DE ENSINO BASICO TECNICO E TECNOLOGICO
IMD (11.00.05)
Matrícula: 1721835

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 13:40 )
MARCEL VINICIUS MEDEIROS OLIVEIRA

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 13:24 )
PABLO JAVIER ALSINA

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DIMAP/CCET (12.05)
Matrícula: 1639701

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DCA/CT (14.18)
Matrícula: 1242315

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:56 )
RODRIGO ROMAO DO NASCIMENTO

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 15:55 )
SAMUEL XAVIER DE SOUZA

DIRETOR
IMD (11.00.05)
Matrícula: 2274607

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DCA/CT (14.18)
Matrícula: 1673543

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:41 )
SERGIO EDUARDO DE MEDEIROS BRAGA
DIRETOR - TITULAR
CHEFE DE UNIDADE
DIRADMMET (11.00.05.02.02)
Matrícula: 1996063

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 12:14 )
THAIS VASCONCELOS BATISTA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DIMAP/CCET (12.05)
Matrícula: 1213777

(Assinado digitalmente em 27/05/2020 15:35 )
ENZO LOPES D'ANJOUR DE SOUZA
Discente
Matrícula: 20190035658
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JAIR CAVALCANTI LEITE
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DIMAP/CCET (12.05)
Matrícula: 1149392
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