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

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

QUATRO dias do mês de FEVEREIRO de dois mil e quinze, às quatorze horas e vinte e sete 3 

minutos, reuniram-se na sala de número vinte, do primeiro bloco, no piso inferior da 4 

Universidade Federal do Cariri, Campus Juazeiro do Norte, os membros do Colegiado do Curso 5 

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

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho. Fizeram-se presentes os membros: Ana Patrícia 7 

Nunes Bandeira; Ary Ferreira da Silva; Cleirton André Silva de Freitas; João Hermínio da 8 

Silva; Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão; Luiz Alberto Ribeiro Mendonça; Maria Gorethe 9 

de Sousa Lima; Maria Silvana Alcântara Costa, Otávio Rangel de Oliveira e Cavalcante; Paulo 10 

Roberto Lacerda Tavares; Washington Luiz Rodrigues de Queiroz. Demais presentes não 11 

membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quorum, o professor 12 

Vicente Helano Feitosa iniciou a sessão. 1. Aprovação da ATA da reunião anterior – A Ata da 13 

Reunião Ordinária do Colegiado, realizada no dia nove do mês de dezembro de dois mil e 14 

quatorze, foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros para apreciação prévia e 15 

foi aprovada por unanimidade, sem alterações. 2. Solicitações dos discentes para quebra de 16 

pré-requisito – 2.1 – Continuidade à quebra de pré-requisito deferida anteriormente, em 17 

2013.1, ao aluno Trezene Bampata. O mesmo solicita a quebra de pré-requisito para cursar a 18 

disciplina de Hidrologia, já que falta cursar Probabilidade e Estatística. 2.2 – Henrique Herbet: 19 

o aluno perdeu a disciplina de Resistência dos Materiais II e por isso não poderá cursar Análise 20 

I e Concreto I (disciplinas para as quais ele solicita quebra de pré-requisito. OBS: faltam 21 

apenas nove disciplinas para conclusão do curso); 2.3 – Wellington Correia Oliveira: solicita 22 

oferta da disciplina de Barragens e quebra de pré-requisito para cursá-la; 2.4 – Bruno Varela 23 

Freire: quebra de pré-requisito de Estruturas de Concreto I; 2.4 – Víctor Nogueira Lima: 24 

quebra de Resistência dos Materiais II para cursar Estruturas de Concreto I e quebra de pré-25 

requisito de Projeto e Construção de Edifícios II para cursar Gerenciamento na Construção 26 

Civil I (OBS: Aluno do Ciências Sem Fronteiras). O coordenador, professor Vicente Helano 27 

Feitosa, informou que dialogou com os discentes e disse que a coordenação atual está 28 

enfrentando problemas com as quebras de pré-requisito anteriormente deferidas por 29 

coordenadores antigos, visto que foram decisões unilaterais sem consulta ao Colegiado. Desta 30 

forma, ratificou mais uma vez a posição do Colegiado, anteriormente deliberada: não haverá 31 

quebra de pré-requisito, a não ser em casos especiais, que, por sugestão de alguns docentes, 32 

também não deveriam ser considerados, pois abrem precedentes; resolução esta que deve 33 

constar na Reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC). Todos concordaram. 34 

No ensejo, foram mencionadas situações em que o aluno pede para ser “aluno ouvinte”, isto 35 

é, acompanhar a disciplina sem estar devidamente matriculado e, após, requer o lançamento 36 

de notas e presenças. O professor Vicente Helano Feitosa divulgou que a Pró-Reitoria de 37 

Ensino (PROEN) emitiu a Portaria Nº 15, de 18 de dezembro de 2014, estabelecendo que não 38 

serão aceitos lançamentos de notas e frequências para alunos que não estão devidamente 39 

matriculados em disciplinas. A professora Larissa Maria Argollo sugeriu que esta informação 40 

fosse acrescentada no Manual do Aluno. Quanto à solicitação de oferta da disciplina de 41 

Barragens, o professor Vicente Helano Feitosa comunicou que não é possível por falta de 42 

docente para lecionar a disciplina e que o aluno deverá esperar oferta no próximo semestre.  43 
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3. Solicitação do aluno Marcelo de Alencar e Silva para ter permissão de cursar Projeto de 44 

Graduação (OBS: Aluno do Ciências Sem Fronteiras) – O professor Vicente Helano Feitosa 45 

alertou sobre futuros problemas com os alunos que retornam do Programa Ciências Sem 46 

Fronteiras (CSF), pois precisam estabelecer como farão a análise da compatibilidade dos 47 

conteúdos para aproveitamento de estudos solicitados por estes alunos. Acrescentou que a 48 

Coordenação de Assuntos Internacionais está providenciando tradução/intermediação desses 49 

processos. O professor Cleirton André Silva advertiu sobre o atraso que a participação dos 50 

alunos do CSF acarreta na formatura dos mesmos, e sugeriu que este intercâmbio fosse 51 

aproveitado como disciplina optativa ou atividade complementar. Considerando a 52 

excepcionalidade do caso do discente Marcelo de Alencar e Silva, o coordenador orientou o 53 

discente a iniciar os trabalhos e se matricular somente no período em que estivesse apto; 54 

portanto, solicitação indeferida. 4. Comunicado sobre redistribuição do Professor Otávio 55 

Rangel de Oliveira e Cavalcante – Foi dada ao docente a palavra. O interessado relatou que 56 

pediu redistribuição para a Universidade Federal do Ceará, Campus Russas, e que o processo 57 

estava em tramitação no Ministério da Educação (MEC), aguardando publicação no Diário 58 

Oficial da União. Enquanto não sai o resultado do processo, o interessado fez a proposta para 59 

que as instituições firmassem “Colaboração Técnica”, situação em que há empréstimo 60 

temporário do servidor, apenas sendo necessária concordância entre Reitoria, Unidade 61 

Acadêmica e Colegiado. O professor Otávio Rangel de Oliveira alegou que seria de interesse 62 

da instituição, pois sua vaga ficaria disponível para realização de concurso para professor 63 

efetivo ou poderiam prover com outro professor redistribuído. No momento, com o quadro 64 

de docentes reduzido, o professor Luiz Alberto, assim como os demais, considerou ser mais 65 

prudente aguardar a oficialização do processo e, de posse da documentação final, passar o 66 

caso para apreciação do Colegiado a fim de planejar provimento da vaga. O professor Vicente 67 

Helano Feitosa explicou que a cautela em tratar do assunto deve-se à insuficiência do corpo 68 

docente e pôs em votação as seguintes alternativas: a) firmar “Colaboração Técnica”, 69 

enquanto espera oficialização da redistribuição e b) aguardar publicação em DOU para 70 

liberação. Em consenso, os membros decidiram pela não liberação até a oficialização da 71 

redistribuição. 5. Comunicado sobre a aprovação de Bolsa de Produtividade em Pesquisa do 72 

CNPq do Prof. Luiz Alberto Ribeiro de Mendonça – Todos os presentes deram as felicitações 73 

ao professor Luiz Alberto Ribeiro. 6. Renovação do Afastamento das docentes: Lílian 74 

Medeiros Gondim e Lucimar da Silva Santiago – O professor Vicente Helano Feitosa repassou 75 

a documentação de renovação de afastamento para capacitação das docentes para leitura e 76 

análise dos presentes. Foi lembrado que a professora Lucimar da Silva Santiago solicitou 77 

flexibilização do horário para antecipar as disciplinas do doutorado como ouvinte. Portanto, 78 

além do período oficial de afastamento conta esse tempo decorrido da flexibilização (não 79 

formalizado). Após discussão, os presentes decidiram: aprovação do afastamento da 80 

professora Lucimar da Silva Santiago por um prazo de seis meses. Finalizado o prazo 81 

concedido, a docente deve ser convocada para atender às necessidades da Instituição no 82 

semestre 2015.2. O comunicado deverá ser feito pela Coordenação e/ou Diretoria do Centro. 83 

Já o pedido da professora Lílian Medeiros Gondim, foi acatado sem ressalvas. 7. Manual de 84 

Estágio e revisão das atividades de acompanhamento – O professor Vicente Helano Feitosa 85 

recomendou o modelo do Manual de Estágio utilizado no Curso de Engenharia de Materiais, e 86 
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designou o professor Washington Luiz Rodrigues, atual Coordenador de Estágio, para adaptá-87 

lo à realidade do curso de Engenharia Civil. 8.  Aprovação do Calendário de Reuniões do 88 

Colegiado para o ano de 2015 – Com a leitura das datas, definidas de acordo com deliberação 89 

do Colegiado nas quais as reuniões ordinárias ocorrem no primeiro dia útil do mês, o 90 

calendário proposto foi aprovado unanimemente. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi 91 

dada por encerrada às dezesseis horas e um minuto, e, para constar, Eu, Marília Halina Girão 92 

Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 93 

pelos presentes. 94 

 95 

Ana Patrícia Nunes Bandeira                       _________________________________________                                            96 

Ary Ferreira da Silva   _________________________________________                                            97 

Cleirton André Silva de Freitas                  _________________________________________                                            98 

João Hermínio da Silva                             _________________________________________                                            99 

Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão      _________________________________________                                            100 

Luiz Alberto Ribeiro Mendonça                   _________________________________________                                            101 

Maria Gorethe de Sousa Lima                    _________________________________________                                            102 

Maria Silvana Alcântara Costa                 _________________________________________                                            103 

Marília Halina Girão Faria                           _________________________________________                                            104 

Otávio Rangel de Oliveira e Cavalcante     _________________________________________                                            105 

Paulo Roberto Lacerda Tavares               _________________________________________                                            106 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________                                            107 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz     _________________________________________                                            108 

 


