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RELATÓRIO 

1. No presente pedido, o servidor docente Luis Henrique Gonçalves Costa, 

Matrícula SIAPE nº 1919773, lotado neste departamento, solicita a renovação 

de afastamento integral remunerado de suas atividades para realização de 

qualificação doutoral durante o período que vai de 01 de setembro de 2021 a 

28 de fevereiro de 2022. 

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

Décima Segunda Assembleia Extraordinária de 2021 do Departamento de 

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

realizada remotamente em 19 de julho de 2021, sendo este pedido aprovado 

pela assembleia departamental. 

3. É importante destacar que esta solicitação de renovação afastamento atende 

aos prazos e contém as documentações exigidas na Resolução 

CONSUNI/UFERSA n.º 003/2018, de 25 de junho de 2018. 

4. Além disso, o servidor docente conta com docente substituto contratado 

ministrando suas componentes curriculares e encontra-se na cota dos 30% 

de seu grupo de docentes em conformidade com o § 2º, Artigo 9º, da 

Resolução CONSUNI/UFERSA nº 003/2018. 

 

 

 



 
PARECER 

Assim, conforme relatório descrito acima e considerando a decisão da 

assembleia departamental na 12ª Assembleia Extraordinária do DENGE de 

2021, o Departamento se manifesta FAVORÁVEL a renovação do afastamento 

integral do servidor docente Luis Henrique Gonçalves Costa, de matrícula 

SIAPE nº 1919773, durante o período que vai 01 de setembro de 2021 a 28 de 

fevereiro de 2022. 

Dessa forma, encaminho para a Direção do Centro Multidisciplinar de Angicos – 

CMA este documento e solicito que o pedido do servidor docente seja apreciado 

na próxima assembleia do Conselho do CMA. 

 

 

Angicos - RN, 20 de julho de 2021. 

 

 

_______________________________________ 
Marcus Vinicius Sousa Rodrigues 

Matrícula SIAPE nº 1432247 
Chefe do Departamento de Engenharias – DENGE 

Portaria UFERSA/GAB N° 629/2020. 
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