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 (IMD-UFRN), no exercício do ano de dois mil e dezessete.
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Às nove horas e dez minutos do dia dezesseis de agosto de dois mil e dezessete, no
auditório B321 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 Prof. José Ivonildo do Rêgo.
Estiveram presentes os conselheiros Adelardo Adelino Dantas de Medeiros, Adrião
Duarte Dória Neto, Anderson Paiva Cruz, Apuena Vieira Gomes, Gildásio da Costa
Teixeira (suplente), Daniel Sabino Amorim de Araújo, Dennys Leite Maia, Gustavo
Girão Barreto da Silva, Itamir Barroca Filho, Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva,
Jair Cavalcanti Leite, Manoel Veras de Sousa Neto, Marcel Vinicius Medeiros Oliveira,
Sandro José de Souza, Sérgio Eduardo de Medeiros Braga, Thais Vasconcelos Batista.
Havendo quórum, o senhor Presidente iniciou a reunião. 1 - Informes: Não havendo
informes, 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 Distribuição de Disciplinas do BTI para o semestre 2017.2 - Relator cons. Daniel
Sabino Amorim de Araújo; O relator, conselheiro Daniel Sabino Amorim de Araújo,
apresentou seu relato descrevendo a carga horária dos docentes envolvidos no BTI.
Em discussão alguns conselheiros questionaram sobre a forma como foi elaborado
o processo de distribuição das disciplinas, considerando, principalmente, a carga
horária docente. Os questionamentos foram esclarecidos pelo relator que após
discussão emitiu parecer favorável à distribuição das disciplinas conforme
proposta. Em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. 3.2 Processo nº
23077.030392/2017-08 (Em Diligência) 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, retornou o processo,
baixado em diligência na última reunião, e apresentou seu relato considerando as
respostas aos esclarecimentos solicitados em diligência, conforme consta anexado
ao referido processo. Em discussão, os conselheiros fizeram questionamentos ao
docente Interessado, que estava presente na reunião, solicitando esclarecimentos
relacionados ao processo. O docente respondeu aos questionamentos e em seguida
o Sr. Presidente encerrou a discussão solicitando o parecer do relator. O relator
emitiu parecer favorável a homologação do estágio probatório, conforme consta
anexado ao processo, e em votação, o colegiado votou por 7(sete) votos a favor do
parecer do relator, 07(sete) votos contrários e 3 abstenções, sendo definido com o
voto de minerva dado pelo Presidente, contrário a homologação do estágio
probatório do docente. Por fim, o Presidente do conselho agradeceu a presença de
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todos e deu por encerrada a reunião às onze horas e 25 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, dezesseis de agosto de dois mil e dezessete.
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