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RELATÓRIO 

1. No presente pedido, a servidora docente Sâmea Valensca Alves Barros 

solicita o afastamento integral remunerado de suas atividades para realização 

de qualificação pós-doutoral durante o período que vai de 31 de março de 

2021 à 31 de março de 2022. 

2. A saída para o afastamento da servidora docente estará vinculada ao retorno 

do servidor docente Kleber Cavalcanti Cabral, de modo atender ao parágrafo 

2º do Art. 9º da Resolução CONSUNI/UFERSA nº 003/2018, que teve seu 

afastamento para qualificação doutoral renovado pelo período entre 02 de 

setembro de 2020 e 01 de março de 2021. 

3. Assim sendo, o pedido em questão foi apresentado como ponto de pauta na 

Décima Sétima Assembleia Extraordinária de 2020 do Departamento de 

Engenharias – DENGE, do Centro Multidisciplinar de Angicos – CMA, 

realizada remotamente em 25 de novembro de 2020, sendo este pedido 

aprovado pela assembleia departamental. 

4. É importante destacar que esta solicitação de afastamento inicial atende aos 

prazos e contém as documentações exigidas na Resolução 

CONSUNI/UFERSA n.º 003/2018. 

5. Assim, uma vez que a servidora docente terá o direito a uma vaga de docente 

substituto/a a ser contratado/a, garantido pela sua classificação para o estágio 

pós-doutoral no Plano Anual de Qualificação e Formação Docente – PQD 



 
2021, o seu afastamento não causará nenhum prejuízo a comunidade 

acadêmica. 

PARECER 

Assim, conforme relatório descrito acima e considerando a decisão da 

assembleia departamental na 17ª Assembleia Extraordinária do DENGE de 

2020, o Departamento se manifesta favorável ao afastamento integral da 

docente Sâmea Valensca Alves Barros, de matrícula SIAPE nº 1848243, 

durante o período que vai 31 de março de 2021 à 31 de março de 2022. 

 

Angicos - RN, 26 de novembro de 2020. 

 

 

_______________________________________ 
Marcus Vinicius Sousa Rodrigues 

Matrícula SIAPE nº 1432247 
Chefe do Departamento de Engenharias – DENGE 

Portaria UFERSA/GAB N° 629/2018. 
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