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

Ata da quinta 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 dois 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 quinta 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, André Santiago da Fonseca Silva, Cephas Alves da Silveira Barreto, Daniel
Sabino Amorim de Araújo, Dennys Leite Maia, Gustavo Girão Barreto da Silva, Itamir
Barroca Filho, Iris Linhares Pimenta (suplente), Ivanovitch Medeiros Dantas da
Silva, Jair Cavalcanti Leite, Marcel Vinicius Medeiros Oliveira, Sandro José de Souza,
Sérgio Eduardo de Medeiros Braga. Havendo quórum, o senhor Presidente iniciou a
reunião. 1 - Informes: O Sr. Presidente informou sobre a reunião do CONSUNI, que
acontecerá nesta data e deverá aprovar a criação do Parque Tecnológico Metrópole
Digital. Informou, também, sobre a realização do curso de inverno do Talento
Metrópole realizado no polo de Pau dos Ferros, que foi bastante satisfatório. 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 uma abstenção; 3 - Ordem do
dia: 3.1 Homologação do ato praticado Ad-referendum do IMD, referente ao
processo nº 23077.036742/2017-31 de solicitação de afastamento no País do
docente ALUIZIO FERREIRA DA ROCHA NETO – Relator cons. Jair Cavalcanti Leite;
O relator, conselheiro Jair Cavalcanti Leite, apresentou seu relato, para o qual emitiu
parecer favorável à aprovação do ato emitido Ad Referendum do IMD, conforme
consta anexado ao referido processo. Em votação, o colegiado aprovou o parecer do
relator, por unanimidade dos votos. 3.2 Homologação do ato praticado Adreferendum do IMD, referente ao processo seletivo para professor substituto do IMD
na área de Redes de Computadores 40h – Relatora cons. Iris Linhares Pimenta; A
relatora, conselheira Iris Linhares Pimenta, apresentou seu relato e em seguida
emitiu parecer favorável à aprovação do ato emitido Ad Referendum do IMD,
conforme consta anexado ao referido processo. Em votação, o colegiado aprovou o
parecer da relatora, por unanimidade dos votos. 3.3 Homologação do ato praticado
Ad-referendum do IMD, referente ao processo seletivo para professor substituto do
IMD na área de Banco de Dados – Relatora cons. Iris Linhares Pimenta; A relatora,
conselheira Iris Linhares Pimenta, apresentou seu relato e em seguida emitiu
parecer favorável à aprovação do ato emitido Ad Referendum do IMD, conforme
consta anexado ao referido processo. Em votação, o colegiado aprovou o parecer da
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relatora, por unanimidade dos votos. 3.4 Homologação do processo Seletivo para
Professor Substituto do IMD na área de Redes de Computadores 20h – Relatora cons.
Iris Linhares Pimenta; A relatora, conselheira Iris Linhares Pimenta, apresentou seu
relato e em seguida emitiu parecer favorável à aprovação do ato emitido Ad
Referendum do IMD, conforme consta anexado ao referido processo. Em votação, o
colegiado aprovou o parecer da relatora, por unanimidade dos votos. 3.5
Homologação do ato praticado Ad-referendum do IMD, referente a criação de
componentes curriculares para o curso Bacharelado em Tecnologia da Informação
– Relatora cons. Apuena Vieira Gomes; A relatora, conselheira Apuena Vieira Gomes,
após apresentação de seu relato, emitiu parecer favorável à aprovação do ato
emitido Ad Referendum do IMD, conforme consta anexado ao referido processo. Em
votação, o colegiado aprovou o parecer da relatora, por unanimidade dos votos. 3.6
Processo nº 23077.042041/2017-31 de Progressão docente de NELSON ION DE
OLIVEIRA – Relator cons. Dennys Leite Maia; O relator, conselheiro Dennys Leite
Maia, apresentou seu relato, para o qual emitiu parecer favorável a homologação do
processo de progressão do docente Nelson Ion de Oliveira, conforme consta anexado
ao referido processo e, em votação, o colegiado aprovou o parecer do relator, por
unanimidade dos votos. 3.7 Processo nº 23077.046715/2017-77 de Proposta de
solicitação de vagas do Banco de Professor Equivalente da UFRN – Relator cons.
Daniel Sabino Amorim de Araújo; O relator, conselheiro Daniel Sabino Amorim de
Araújo, apresentou seu relato e colocado em discussão, alguns conselheiros
sugeriram adequações relacionados aos requisitos para as áreas de Bioinformática
e Matemática. O Sr. Presidente falou da importância dessas adequações e após
discussão, o colegiado decidiu em fazer os ajustes de requisitos, posteriormente, no
momento de abertura do edital. Em seguida o relator emitiu parecer favorável ao
processo de solicitação, conforme consta anexado ao referido processo e, em
votação, o colegiado aprovou o parecer do relator, por unanimidade dos votos. 3.8
Processo nº 23077.042912/2017-17 de solicitação de redistribuição do docente
BRUNO SIELLY JALES COSTA do IFRN para o IMD – Relator cons. Adrião Duarte
Dória Neto; O relator, conselheiro Adrião Duarte Dória Neto, apresentou seu relato
para o qual emitiu parecer favorável à solicitação de redistribuição do docente,
conforme consta anexado ao referido processo. Em discussão alguns conselheiros
fizeram considerações pertinentes ao processo de redistribuição, considerando as
competências avaliadas através de currículo/títulos e didática do docente
interessado, as quais foram esclarecidas pelo relator. Após discussão, foi colocado
em votação o parecer do relator, que foi aprovado pelo colegiado, por unanimidade
dos votos. 3.9 Processo nº 23077.045269/2017-83 de proposta de especialização
em Desenvolvimento para Dispositivos Móveis – Relator cons. Marcel Vinicius
Medeiros Oliveira; O relator, conselheiro Marcel Vinicius Medeiros Oliveira,
apresentou seu relato, para o qual emitiu parecer favorável à proposta de
especialização e, em votação, o colegiado aprovou o parecer do relator, por
unanimidade dos votos. 3.10 Processo nº 23077.035739/2017-09 de Homologação
de Estágio Probatório do docente JORGE ESTEFANO SANTANA DE SOUZA – Relator
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cons. Charles Andryê Galvão Madeira; O relator, conselheiro Charles Andryê Galvão
Madeira, apresentou seu relato e em seguida emitiu parecer favorável à
homologação do processo de estágio probatório do docente e em votação, o
colegiado aprovou o parecer do relator, por unanimidade dos votos. 3.11 Processo
nº 23077.030392/2017-08 de Homologação de Estágio Probatório do docente
EUGÊNIO PACCELLI AGUIAR FREIRE – Relator cons. Gustavo Girão Barreto da Silva;
O relator, conselheiro Gustavo Girão Barreto da Silva, apresentou seu relato e, em
discussão, vários conselheiros fizeram considerações relevantes a postura e atuação
do docente no âmbito do Instituto Metrópole Digital. Após discussão, o relator
baixou em diligência, o referido processo, para maiores esclarecimentos. Por fim, o
Presidente do conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às onze horas e quarenta e sete 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, dois de agosto de dois mil e dezessete.
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