MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO METRÓPOLE DIGITAL
CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO
Ata da segunda 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).

Às nove horas e quinze minutos do dia quatro de maio de dois mil e dezesseis, no
auditório B206 do Centro Integrado de Vocação Tecnológica - CIVT do Instituto
Metrópole Digital – IMD, teve início a segunda 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, Aluizio Ferreira da Rocha Neto,
Anderson Paiva Cruz, André Luiz Souza Brito, Danilo Damasceno Gomes, Dennys
Leite Maia, Gibeon Soares de Aquino Júnior, Gildásio da Silva Teixeira, Jair Cavalcanti
Leite, Rodrigo Tavares Pinheiro Medeiros, Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva, João
Carlos Xavier Júnior, Manoel Veras de Sousa Neto, 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 abriu os trabalhos e passou a palavra ao cons. Adrião
Duarte Dória Neto que, em nome do NPITI, agradeceu o apoio de todos na contribuição
para elaboração da proposta do Mestrado Profissional em Tecnologias Inteligentes e
Humanas, mas informou que o mesmo não será submetido aos órgãos responsáveis,
nesse momento.
2 – Posse da Diretoria Executiva do IMD. O Sr. Presidente deu posse aos novos
Conselheiros integrantes da Diretoria Executiva do IMD. São eles: Diretor
Administrativo - SÉRGIO EDUARDO DE MEDEIROS BRAGA; Diretor de Projetos JAIR CAVALCANTI LEITE; Diretor de Ensino - DANIEL SABINO AMORIM DE
ARAÚJO; Diretor de Tecnologia da Informação - ITAMIR BARROCA FILHO.
3 – Posse dos Discentes representantes da Pós-Graduação do IMD: O Sr. Presidente deu
posse aos discentes representantes dos cursos de Pós-Graduação do IMD, ANDRÉ
LUIZ DE SOUZA BRITO – Titular e JACYANA SUASSUNA NUNES – Suplente.
4 – Aprovação da Ata da última reunião. Em discursão o cons. Adrião Duarte Dória
Neto solicitou a correção de um termo na ata, o que foi feito imediatamente. O cons.
Anderson Paiva Cruz solicitou esclarecimento acerca da fala do cons. Jair Cavalcanti
Leite na última reunião, em relação a possível criação de uma comissão para instalação
do SETE. O cons. Jair Cavalcanti Leite disse que acredita ter havido uma falha na
comunicação, pois não foi esse o seu posicionamento, em sua fala ele esclareceu a
forma que seria implantado o SETE. Após o esclarecimento o Sr. Presidente colocou a
ata em votação e o conselho aprovou por unanimidade, com uma abstenção.
5 – Ordem do dia:
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5.1 Indicação dos membros do Colegiado do BTI. O Sr. Presidente relatou brevemente a
forma de aprovação do colegiado, através do CONSUNI. Em seguida ele apresentou os
nomes dos professores membros para composição do colegiado do Bacharelado em
Tecnologia da Informação, conforme prevê o Art. 38 do Regimento Interno do IMD. O
referido colegiado será composto da seguinte forma:
•

Coordenador, seu presidente;

•

Vice-coordenador, seu vice-presidente;

•

Um representante docente de cada ênfase que não tenha segundo ciclo,
indicados pelo CDA;

•

•

•

Ênfase em Bioinformática: DANIEL SABINO AMORIM DE ARAÚJO

•

Ênfase em Informática Educacional: ISABEL DILLMANN NUNES

•

Ênfase em Produção de Jogos Digitais: CHARLES ANDRYÊ GALVÃO
MADEIRA

•

Ênfase em Redes de Computadores: SÍLVIO COSTA SAMPAIO

•

Ênfase em Sistemas de Informação de Gestão: JOÃO CARLOS
XAVIER JÚNIOR

•

Ênfase em Sistemas Embarcados: EDUARDO NOGUEIRA CUNHA

Coordenadores dos cursos de segundo ciclo que possuam ênfases no BTI;
•

BCC: SILVIA MARIA DINIZ MONTEIRO MAIA

•

BES: FERNANDO MARQUES FIGUEIRA

Quatro docentes, indicados pelo CDA;
•

ANDRÉ MAURÍCIO CUNHA CAMPOS (DIMAp)

•

SÉRGIO QUEIROZ DE MEDEIROS (ECT)

•

JOSÉ GUILHERME DA SILVA SANTA ROSA (DART)

•

BEATRIZ STRANSKY FERREIRA (DEB)

•

Dois representantes do corpo discente do BTI, escolhidos pelos seus pares.
(A SEREM ELEITOS)
O Sr. Presidente colocou em discussão os nomes dos quatro docentes indicados pelo
CDA e como não houve questionamentos, ele submeteu em votação e foi aprovado por
unanimidade, com uma abstenção.
O Sr. Presidente apresentou os nomes dos representantes docentes de cada ênfase que
não tenha segundo ciclo, indicados pelo CDA e colocou em discussão e, não havendo
questionamentos, ele colocou em votação que foi aprovado por unanimidade, com uma
abstenção.
5.2 - Processo de Redistribuição nº 23077.022934/2016-80: Solicitação de
Redistribuição do docente MÁRIO ANDRADE VIEIRA DE MELO NETO do Instituto
Federal do Rio Grande do Norte para o Instituto Metrópole Digital – UFRN. Relator,
cons. Jair Cavalcanti Leite. O Sr. Presidente esclareceu a existência da vaga disponível,
que seria para redistribuição do Prof. Francisco Sales, do IFRN para o IMD e que por
questões institucionais do próprio IFRN, não foi possível efetivar sua redistribuição,
com isso a disponibilidade da referida vaga. Ele apresentou o quadro docente do IMD,
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para o Ensino Básico Técnico e Tecnológico e o Magistério Superior. Em seguida
repassou a palavra ao relator, cons. Jair Cavalcanti Leite, que esclareceu,
primeiramente, que colocaria seu parecer para decisão do CDA. Ele apresentou um
resumo da proposta de solicitação de redistribuição, expos seu relato e emitiu parecer
FAVORÁVEL ao processo de redistribuição. Em discursão, o cons. Adelardo Adelino
Dantas de Medeiros alertou para o caso de o interessado estar em período de estágio
probatório. Em seguida O cons. Allan de Medeiros Martins acrescentou que, por
experiências ocorridas no DCA, o fato de o interessado ainda estar em estágio
probatório não impede a redistribuição. O cons. Gibeon Soares de Aquino Júnior
apresentou pontos positivos, profissionalmente, à redistribuição do interessado. O cons.
Anderson Paiva Cruz, de acordo com os esclarecimentos, também emitiu concordância
na redistribuição. O cons. Itamir Barroca Filho também emitiu relato em favor do
profissionalismo por parte do interessado. Após discussão, colocado em votação, o
parecer do relator foi aprovado por unanimidade com duas abstenções.
5.3 – Processo de Redistribuição nº 23077.023421/2016-96:
Solicitação de Redistribuição do docente JEFFERSON IGOR DUARTE SILVA do
Instituto Federal do Rio Grande do Norte para o Instituto Metrópole Digital – UFRN.
Relator, cons. Jair Cavalcanti Leite. Ele apresentou um resumo da proposta de
solicitação de redistribuição, expos seu relato e emitiu parecer CONTRÁRIO à
solicitação. O cons. Adelardo Adelino Dantas de Medeiros acrescentou que o fato do
docente não ser mestre implica diretamente na avaliação do Curso, inclusive impedindo
de ser aprovado caso tenha professores apenas com graduação. Após discursão, em
votação, o parecer do relator foi aprovado por unanimidade.
5.4 – Processo de Projeto de Curso nº 23077.023755/2016-60:
Projeto de Curso de Especialização em BIG DATA, vinculado ao Instituto Metrópole
Digital – Relator, cons. Adrião Duarte Dória Neto; O cons. Adrião Duarte Dória Neto
apresentou um resumo da proposta do curso e emitiu parecer, considerando vários
aspectos citados em seu relato, baixando em diligencia. Em discussão o cons.
Ivanovitch Medeiros Dantas da Silva, acrescentou informações sobre a proposta e
sugeriu que o programa fosse desenvolvido no Centro Integrado de Vocação
Tecnológica - CIVT e não no Núcleo de Pesquisa e Inovação em Tecnologia da
Informação - NPITI. O cons. Adrião Duarte Dória Neto voltou a sugerir que o referido
programa aconteça no NPITI, considerando que muitos dos professores envolvidos
estão ligados ao referido Núcleo. Ele acrescentou que na qualidade de coordenador do
NPITI, seria interessante que o programa pudesse ter sido discutido previamente no
colegiado daquele Núcleo. Após discussão, o Sr. Presidente retomou a palavra e
destacou que a discordância é importante e fundamental para o crescimento, mas é
importante manter o consenso dentro do Instituto e que a presente discussão sirva de
aprendizado para todos. O Sr. Presidente acatou o encaminhamento do parecer do
relator, e sugeriu que o processo tramite no NPITI, o mais rápido possível, para que
retorne em pauta da próxima reunião ordinária do CDA.
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Por fim, o presidente do conselho agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião às 11 horas, 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, quatro de
maio de dois mil e dezesseis.
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