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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), no exercício do ano de dois mil e dezesseis. Aos 2 

DOZE dias do mês de JANEIRO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às dezesseis horas e sete minutos, 3 

reuniram-se na sala de número oitenta e sete(87), no bloco E da Universidade Federal do 4 

Cariri, Campus Juazeiro do Norte, os membros do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, em 5 

sessão extraordinária, convocada e presidida pelo coordenador do Curso de Engenharia Civil, 6 

Washington Luiz Rodrigues Queiroz. Fizeram-se presentes os membros: docentes: Antônio 7 

Carlos Alonge Ramos, Antônio Italcy de Oliveira Júnior, Ary Ferreira da Silva, Jefferson 8 

Heráclito Alves de Souza, Luiz Paulo Aragão de Almeida, Maria Gorethe de Sousa Lima, 9 

Maria Silvana Alcântara Costa, Mário Henrique Gomes Pacheco, Michel Araújo Paulino da 10 

Costa, Paulo Roberto Lacerda Tavares, Rafael Perazzo Barbosa Mota, Tatiane Lima Batista. 11 

Thiago de Melo Santiago, Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho; e os não membros: 12 

Brenno Emanuel Ferreira Martins (discente), Lacordaire Rodrigues de Morais (discente), 13 

Michelly Matos Pereira (discente), e Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). 14 

Havendo quorum, o coordenador cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO 15 

DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – A Ata da Reunião do Colegiado realizada no dia 16 

primeiro(01) de dezembro de dois mil e quinze(2015) foi encaminhada aos endereços 17 

eletrônicos dos membros para apreciação prévia e foi aprovada sem alterações. 2. 18 

EXPEDIENTE: Inclusão e exclusão de matérias na Ordem do Dia: sem alterações. 3. ORDEM 19 

DO DIA: a) Avaliação do Curso pelo Ministério de Educação - MEC – O professor Washington 20 

Luiz Rodrigues expôs a publicação do artigo na Revista Exame de dezoito (18) de dezembro de 21 

dois mil e quinze (2015), que lista os piores cursos de graduação em Engenharia Civil e dentre 22 

eles estava a Universidade Federal do Cariri. Em seguida, fez a leitura da publicação em Diário 23 

Oficial da União datado de vinte e três (23) de dezembro de dois mil e quinze (2015), acerca 24 

do Conceito Preliminar de Curso (CPC) do Curso de Engenharia Civil, que foi de 1,843, 25 

arredondado para 2,0. O curso ficou na centésima quadragésima sexta (146º) posição da lista 26 

de cursos com resultado insatisfatório. A única Universidade Federal do país a compor a lista. 27 

Uma repercussão negativa para o curso e a Instituição. Por isto, o curso receberá notificação 28 

com medidas cautelares preventivas, a saber: “a) Suspensão de prerrogativas de autonomia 29 

previstas no artigo 53, IV, e parágrafo único, I e II, da Lei nº 9.394, de 1996 [...] e b) Suspensão 30 

das prerrogativas de autonomia previstas no artigo 2º, caput, e §1º do Decreto nº 5.786, de 24 31 

de maio de 2006 [...]”. Explicou que estas medidas implicam em redução do número de vagas 32 

e contenção de expansão. Após, abriu-se ao debate sobre possíveis causas e soluções. 33 

Professora Maria Silvana Alcântara indagou sobre os critérios desta avaliação, se considerava 34 

o desempenho discente, se a formação do quadro docente, e se sofreria intervenções das 35 

condições de estrutura (ausência de espaços de estudo e monitoria, literatura básica do curso 36 

no acervo da biblioteca, etc.) ofertada durante o percurso formativo dos alunos. Professor 37 

Washington Luiz Rodrigues respondeu que a avaliação considera diversos fatores e tem como 38 

objetivo avaliar o nível do aluno ingressante e concluinte, isto é, considera notas dos alunos 39 

no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e Exame Nacional de Desempenho dos 40 

Estudantes - ENADE. Professor Ary Ferreira da Silva relembrou a duplicação do número de 41 

vagas, considerada uma falha de planejamento, e contestada na ocasião pela coordenação e 42 

docentes; porém, foi entendida pela Pró-Reitoria de Ensino como uma justificativa para o 43 
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recebimento de recursos. Logo, houve um aumento do número de alunos sem readequar a 44 

estrutura e os recursos humanos. Professor Vicente Helano Feitosa opinou ser o Projeto 45 

Político Pedagógico do Curso (PPC) de Engenharia Civil atual ainda muito parecido com o da 46 

instituição tutora, Universidade Federal do Ceará – UFC, mesmo com realidades tão 47 

diferentes. Acrescentou ainda, que o Núcleo Docente Estruturante – NDE está trabalhando na 48 

reformulação do PPC e isso ilustra a mobilização dos docentes em melhorar o curso, e que os 49 

alunos precisam valorizar o esforço dos docentes para trabalharem juntos em prol do curso. 50 

Após, levantou a questão sobre a interferência dos questionários respondidos pelos alunos 51 

durante a participação no ENADE. Na ocasião, a criticidade dos discentes não ajudou, pelo 52 

contrário, prejudicou o curso, pois o MEC não pretende amenizar as dificuldades existentes na 53 

graduação; além de dificultar os processos de estágios e contratação de profissionais pelo 54 

mercado. Professora Maria Gorethe de Sousa alertou para a interpretação da avaliação ser 55 

consequência de um ‘boicote dos alunos’ ou por deficiências reais do curso. Professora Maria 56 

Silvana Alcântara enfatizou o excesso de burocracia, uma vez que o MEC preza pelo ´papel’, 57 

isto é, pela formalização, mais que pela prática; por isso, a docente considera que avaliação 58 

não corresponde à realidade, já que “se o curso fosse tão ruim não, não formaria tão bons 59 

profissionais”, para demonstrar o sucesso dos alunos egressos. Em seguida, professor Vicente 60 

Helano Feitosa sugeriu que a coordenação convocasse os alunos participantes do ENADE para 61 

saber como foi a avaliação, e, como medida, conscientizar os alunos que farão o ENADE 62 

seguinte, no ano de dois mil e dezessete(2017). Professor Washington Luiz Rodrigues 63 

informou que provavelmente o MEC venha avaliar novamente o curso, agora in loco, de forma 64 

mais criteriosa. Professor Paulo Roberto Tavares recomendou que houvesse uma preparação 65 

dos alunos, na qual seriam trabalhadas questões baseadas no ENADE. Questionou-se essa 66 

estratégia por limitar a liberdade docente.  Posteriormente, foi citado como solução convocar 67 

os docentes afastados para capacitação a retornarem às atividades para ajudarem o curso, 68 

devido a insuficiência do quadro docente e a maioria ser do ciclo profissional. Os alunos 69 

concordaram que o ciclo profissional está deficiente e entregue a professores substitutos. 70 

Neste momento, o professor Antônio Italcy de Oliveira pediu ponderação na diferenciação de 71 

‘qualidade de atuação’ entre docentes efetivos e substitutos. Professor Washington Luiz 72 

Rodrigues complementou ao citar a dificuldade de contratação de professores, pois há 73 

quatro(04) concursos para docente efetivo em andamento, entretanto, com poucos 74 

candidatos com titulação e perfil exigidos. Finalizando, professor Vicente Helano Feitosa 75 

indicou o repasse para o NDE da contagem de professores e, ao invés de concursos, que 76 

demandam mais tempo e recursos, a alternativa de redistribuição.  b) Pedido de Afastamento 77 

para Capacitação Fora do País do docente Thiago Bessa Pontes – O coordenador 78 

contextualizou a solicitação: recordou que o interessado já havia solicitado autorização de 79 

afastamento para capacitação, no entanto, o pedido foi negado em Reunião do Colegiado do 80 

Curso de Engenharia Civil, datada de treze(13) de agosto de dois mil e quinze(2015), assim 81 

como em Reunião do Conselho do Centro de Ciências e Tecnologia, datada de dezenove(19) 82 

de agosto de dois mil e quinze(2015.) Dentre os motivos da negativa: i) ausência de professor 83 

efetivo para suprir a necessidade de turmas na unidade curricular de Programação 84 

Computacional; ii) ingresso recente do interessado como professor efetivo do curso, 85 
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considerando ordem de afastamento por tempo de exercício no magistério; iii) não 86 

apresentação, no momento, do objeto de pesquisa e da carta de aceite. Contudo, o 87 

interessado conseguiu autorização para licença por motivo de acompanhamento de cônjuge, 88 

garantia prevista na seção III do Capítulo IV, art. 84, da Lei Nº 8.112. Ficando, portanto, o 89 

docente liberado com licença sem remuneração. Com a apresentação de novos fatos, a saber, 90 

o retorno de docente da área de Programação Computacional, o interessado solicitou 91 

novamente a apreciação do pedido ao Colegiado do Curso, acompanhado de nova 92 

documentação com projeto e cronograma de pesquisa. Posto em deliberação: nenhum voto a 93 

favor, com apenas uma (01) abstenção do professor Mário Henrique Gomes Pacheco; logo, 94 

pedido novamente indeferido. Dentre os motivos, os mesmo anteriormente considerados, 95 

com o agravante da conveniência dos docentes efetivos permanecerem em sala de aula, por 96 

conta da avaliação do Curso pelo Ministério da Educação (MEC). Professor Mário Henrique 97 

Gomes Pacheco advertiu sobre a criação da Comissão Permanente de Pessoal Docente – 98 

CPPD/UFCA, responsável pela formulação e o acompanhamento da execução da política de 99 

pessoal docente da instituição, recentemente aprovada pelo Conselho Superior – 100 

CONSUP/UFCA em dezembro de dois mil e quinze(2015), setor para onde estes processos de 101 

afastamento deverão ser encaminhados. c) Solicitação da discente Michelly Matos Pereira 102 

para orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) pelo docente substituto Antônio 103 

Italcy de Oliveira Júnior – A aluna apresentou sua situação, disse que era orientanda da 104 

professora Larissa Maria Argollo, recentemente redistribuída, e, por uma questão de 105 

similaridade de pesquisas e disponibilidade, pleiteava a orientação pelo docente substituto. 106 

Novamente foi citada a orientação da Pró-Reitoria de Ensino – PROEN: de não atribuir 107 

orientação a docentes substitutos pelo vínculo temporário; esclarecendo que esta impeditiva 108 

não se deve a julgamento de competência, porque também passaram com processo seletivo. 109 

Mesmo diante disto, o Colegiado têm se disponibilizado a avaliar caso a caso, devido a 110 

excepcionalidades. Como a unidade curricular de Construção Civil está sem efetivo, foi 111 

indicado o nome dos docentes Cleirton André Silva ou Celme Torres para assumirem a 112 

orientação. Consultado sobre a proposta, professor Antônio Italcy não se opôs. Perguntada se 113 

aceitaria a indicação, a discente respondeu não concordar, por eles não terem acompanhado 114 

o processo de elaboração do trabalho, e por faltarem apenas dez(10) dias para sua defesa. 115 

Professora Maria Silvana Alcântara concordou ser natural a aluna se sentir mais à vontade 116 

com o docente substituto que já foi seu colega, porém, a revisão e validação da monografia 117 

deveria ser por um docente efetivo, por possuir mais experiência. Professor Vicente Helano 118 

Feitosa reiterou que não há prejuízo se o docente substituto for o coorientador da monografia 119 

e que, em ser contrário às recomendações de uma Pró-Reitoria, o Colegiado estaria 120 

assumindo um risco e poderia prejudicar o curso. Professor Rafael Perazzo Barbosa opinou 121 

que, pelo tempo, poderiam acatar o pedido e depois o Colegiado interromperia autorizações 122 

para substitutos orientarem. Cessada a discussão, a solicitação da aluna foi posta em votação: 123 

quatro(04) a favor, sete(07) contra. Para arrematar o assunto, professor Vicente Helano 124 

Feitosa julgou pertinente o encaminhamento de documento formal à PROEN para 125 

regulamentar as atribuições dos docentes substitutos; professor Mário Henrique Gomes 126 

aconselhou procurar no Estatuto/Regimentos da UFC.  d) Solicitação de alunos para oferta do 127 
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componente ECI0029 – PROJETO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS I (96h) como disciplina de 128 

férias, lecionada pelo Prof. Antônio Italcy de Oliveira Júnior – Professor Washington Luiz 129 

Rodrigues, a princípio, relatou que considera um prejuízo pedagógico a execução ‘intensiva’ 130 

desta disciplina. Os alunos apresentaram requerimento com listagem de interessados e 131 

propuseram duas possibilidades: i) a oferta como disciplina de férias; ou ii) a oferta de outra 132 

turma, pelo elevado número de alunos; mas que acarretaria a duplicidade em outras 133 

disciplinas para atender à demanda futura. Consequência considerada inviável pelo déficit do 134 

atual quadro docente permanente. Professor Vicente Helano Feitosa citou novamente a 135 

expectativa de chegada de novos professores com a finalização dos concursos em andamento, 136 

e que poderiam dar suporte a essa duplicação de componentes. Por fim, a coordenação fará 137 

análise da demanda e viabilidade da oferta de turma. e) Solicitação do aluno Lacordaire 138 

Rodrigues de Morais de oferta do componente ECI0038 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 139 

SANITÁRIAS como disciplina de férias, lecionada pelo Prof. Jefferson Heráclito Alves de 140 

Souza – O aluno explicou que falta apenas esta disciplina para conclusão do curso, que a 141 

disciplina pretendida havia sido ofertada em 2015.2, porém não pôde cursá-la por ser 142 

concomitante a outra obrigatória. O discente se antecipou em acordar com o professor 143 

Jefferson Heráclito Alves o desenvolvimento das atividades como estudo dirigido, a fim de que 144 

se forme no semestre 2015.2. Em conformidade com os presentes, a coordenação ficou de 145 

verificar junto à PROEN a exequibilidade da oferta da disciplina de férias para apenas um(01) 146 

aluno. Professor Vicente Helano Feitosa explicitou não ser a favor da oferta de disciplinas 147 

como estudo dirigido. f) Eventos para compor Calendário Acadêmico – Proposta de 10 anos 148 

do Curso de Engenharia Civil – Primeiramente, os membros foram consultados sobre as 149 

seguintes propostas: i) a Semana de Engenharia Civil - SEC seria aglomerada em uma Semana 150 

de Ciências e Tecnologia, ou ii) seria evento separado. Todos opinaram ser a favor da SEC 151 

como evento separado pelos seguintes motivos: i) Pela singularidade da comemoração dos 152 

dez(10) anos do curso; ii) Pela perspectiva de implantação dos novos cursos, uma semana 153 

unificada torna-se impraticável. Quanto a data de realização, professor Washington Luiz 154 

Rodrigues pesquisou a data da aula inaugural, dia dezoito(18) de setembro do ano de dois mil 155 

e seis(2006). Por se tratar de um domingo no ano corrente, definiu-se a seguinte data para 156 

realização da SEC/2016: de dezenove(19) a vinte três(23) de setembro deste ano, decidindo 157 

por mesclar aulas e atividades da programação,  de modo a evitar a evasão dos discentes. g) 158 

Calendário de Reuniões do Colegiado – ano 2016: Lembrada a regularidade das reuniões que 159 

ocorrem mensalmente, no primeiro dia útil do mês, conforme deliberação do próprio 160 

Colegiado, o calendário de reuniões para o ano de dois mil e dezesseis(2016) foi apresentado 161 

e aprovado, ficando assim estabelecido: janeiro 12/01/2016 (extraordinária), fevereiro 162 

(01/02/2016), março (01/03/2016), abril (01/04/2016), maio (02/05/2016), junho 163 

(01/06/2016), julho (01/07/2016), agosto (01/08/2016), setembro (01/09/2016), outubro 164 

(03/10/2016), novembro (01/11/2016), dezembro (01/12/2016).  8. INFORMES: i) Monitorias: 165 

Professor Washington Luiz informou que está providenciando local para alocar os alunos de 166 

monitoria. ii) Avaliação Institucional: Professor Ary Ferreira da Silva lembrou sobre a Avaliação 167 

Institucional 2015.2, convidando todos a participarem. iii) Estágio Supervisionado: O 168 

coordenador exemplificou algumas falhas no fluxo do processo de estágio, e, para 169 
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regulamentar, pretende finalizar o Manual de Estágio em breve. Desta forma, orientou os 170 

alunos e professores a procurarem a coordenação do curso em casos de dúvida. Professor 171 

Jefferson Heráclito Alves fez a sugestão de antecipar o estágio para o sétimo(7º) semestre, 172 

pois os alunos concluintes contribuem muito pouco para as empresas, por já estarem prestes 173 

a se formar, além da preocupação em finalizar o curso. Professor Washington Luiz Rodrigues 174 

redarguiu justificando o estágio no oitavo(8º) semestre porque assim o aluno poderia se 175 

dedicar ao curso, assim como consolidar uma base para atuar profissionalmente. Às dezoito 176 

horas e vinte e dois minutos, nada mais havendo para tratar, o coordenador agradeceu o 177 

comparecimento de todos e a sessão foi dada por encerrada. Para constar, eu, Marília Halina 178 

Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 179 

assinada pelos presentes. 180 

 181 
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Brenno Emanuel Ferreira Martins                  _________________________________________                                            197 
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