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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 1 

CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), no exercício do ano de dois mil e 2 

dezesseis. Aos TRÊS dias do mês de FEVEREIRO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às dezesseis horas e 3 

quatorze minutos, reuniram-se na sala de número 21 (vinte e um), no bloco A da Universidade 4 

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

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

de Engenharia Civil, Washington Luiz Rodrigues Queiroz. Fizeram-se presentes os membros: 7 

docentes: Antônio Italcy de Oliveira Júnior, Ary Ferreira da Silva, Jefferson Heráclito Alves de 8 

Souza, Juscelino Pereira Silva, Maria Gorethe de Sousa Lima, Lílian Medeiros Gondim, 9 

Lucimar da Silva Santiago, Mário Henrique Gomes Pacheco, Rafael Perazzo Barbosa Mota, 10 

Tatiane Lima Batista, Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho; e os não membros: Roberto 11 

Mota Rocha Siebra (discente), Danielle Bezerra Feitosa (servidora Técnico-administrativa) e 12 

Darlenne de Azevedo Braúna (Assistente em Administração). Havendo quorum, o 13 

coordenador cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 14 

ANTERIOR – A Ata da Reunião do Colegiado realizada no décimo segundo dia do mês de 15 

janeiro de dois mil e dezesseis foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros para 16 

apreciação prévia e foi aprovada sem alterações. 2. EXPEDIENTE: Inclusão e exclusão de 17 

matérias na Ordem do Dia: a alteração consistiu em expor inicialmente a solicitação de guia 18 

de fontes proposto pela Diretoria de Comunicação. 3. ORDEM DO DIA: a) Guia de Fontes - 19 

DCOM – O professor Washington Queiroz cedeu a palavra para a servidora técnico-20 

administrativa Tatiane Batista, que expôs a necessidade de preenchimento de cadastro 21 

docente, a fim de se elaborar um guia de fontes científicas, que objetiva a obtenção de um 22 

banco de dados explicitando o docente e a área de conhecimento afim. Ratificou que este 23 

ficaria sob a guarda e responsabilidade da Diretoria de Comunicação desta Universidade. b) 24 

Suporte Secretaria – O coordenador evidenciou as dificuldades na execução de atribuições da 25 

secretaria da Unidade Acadêmica do Centro de Ciências e Tecnologia, justificadas pela 26 

excessiva demanda e quadro de servidores diminuto. A partir desta explanação e 27 

evidenciando não ser prerrogativa da secretaria, propôs que não mais fosse requisitado a 28 

esta: a impressão de avaliações, intermediação na solicitação de transporte, no agendamento 29 

de salas e visitas técnicas. A proposição foi aceita de forma unânime. c) Renovação de 30 

afastamento para capacitação: I) Lílian Medeiros Gondim II) Lucimar da Silva Santiago – As 31 

docentes apresentaram a documentação comprobatória, tendo sido esta posta à disposição 32 

dos presentes para avaliação. Após as devidas ponderações feitas pelas professoras, a 33 

renovação do afastamento de ambas foi aceito sem objeções e unanimemente. d) 34 

Homologação das alterações nas demandas de turma para o semestre 2016.1: I) Solicitação 35 

do Prof. Jefferson Heráclito Alves de Souza: Trocar o horário de ECI0022 – Eletrotécnica 36 

(apenas o dia de TER 16:00 – 18:00) pelo de ECI0021 – FUNDAMENTOS DE ADMINISTRAÇÃO 37 

(SEG 16:00 – 18:00), com anuência da docente da disciplina, Professora Ingrid Mazza. E 38 

mudança de ECI0041 – GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL I (de QUI 13:00 – 16:00 39 

para SEX 16:00 – 19:00). Motivo: Aprovação no mestrado do docente Jefferson Heráclito. – 40 

Após explanação das alterações e dos pontos que as motivaram, a demanda foi homologada 41 

pelo Colegiado. II) Indicação de docentes para as disciplinas de Cálculo e Computação 42 
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Aplicada do Curso de Administração: Juscelino Pereira e Rafael Perazzo. – Mediante a 43 

exposição das indicações e esclarecida a prévia anuência dos docentes envolvidos, seguiu-se a 44 

validação da demanda. e) Concurso Substituto Setor Estruturas – Vacância Professora 45 

Tatiane Lima Batista por motivo de aprovação em mestrado. Aprovação de Banca 46 

Executiva/Julgadora, pontos e exigências para abertura de edital. – Foi enunciada a breve 47 

vacância originada pelo cancelamento de contrato da professora Tatiane Batista, por motivo 48 

de aprovação da mesma, em seleção para mestrado. Posteriormente foi informada a 49 

necessidade de preenchimento desta vaga por meio de Seleção Simplificada para Professor 50 

Substituto no setor de estudos Estruturas. Por proposição de Banca Executiva/Julgadora 51 

apresentou-se: Washington Luiz Rodrigues de Queiroz (presidente) Cleirton André Silva de 52 

Freitas (primeiro membro) Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho (segundo membro) Maria 53 

Silvana Alcântara Costa (secretária). Quanto às exigências informou-se: abertura, primeira e 54 

segunda reaberturas para graduado. No tocante aos pontos propostos se teve: 1. 55 

Propriedades mecânicas dos materiais; 2. Tensão de flexão em vigas; 3. Tensão de 56 

cisalhamento transversal em vigas; 4. Flambagem de colunas; 5. Deflexão em vigas; 6. Método 57 

das forças; 7. Método dos deslocamentos; 8. Dimensionamento de estruturas de concreto; 9. 58 

Dimensionamento de estruturas de aço. Sem quaisquer alterações a proposição apresentada 59 

foi aceita unanimemente. f) Proposta de Regulamentação da Formação de Bancas 60 

Examinadoras de TCC – proposição de titularidade mínima para participação. – O 61 

coordenador Washington Queiroz sugeriu que fosse estabelecida titulação mínima para os 62 

membros que viessem a compor as bancas de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso. A 63 

professora Lilian Gondim propôs que também constituísse parâmetro à composição da banca, 64 

o denominado notório saber. O professor Cleirton André Freitas, em consonância com o 65 

professor Juscelino Silva, ratificou a importância de existência de um coordenador de estágio 66 

que assumiria a responsabilidade de intermediar e realizar a triagem na composição da banca. 67 

A professora Maria Gorethe Lima propôs que esse processo de triagem fosse viabilizado por 68 

meio da elaboração de uma resolução. Isto posto, se deliberou que os critérios para 69 

composição de banca avaliadora de Trabalho de Conclusão de Curso seriam: mestrado como 70 

titulação mínima e/ou notório saber, caracterizado por cinco anos de experiência na área. 71 

Quanto à existência de um coordenador de estágio e estruturação de resolução norteadora, 72 

serão pontos de pauta a ser discutidos em reunião posterior a esta. g) Homologação da 73 

composição do Colegiado do Curso de Engenharia Civil: escolha dos representantes das 74 

áreas de Física, Química e Matemática e seus respectivos suplentes. – O coordenador 75 

apresentou como proposta de alteração na composição do Colegiado do Curso de Engenharia 76 

Civil, a escolha de representantes votantes para as áreas de Física, Química e Matemática. 77 

Reiterou que todos os docentes do ciclo profissional permaneceriam com prerrogativa para 78 

voto. Os questionamentos levantados se ativeram a apreensão quanto à proporção de 79 

representatividade dos ciclos básico e profissional, bem como às alterações de porcentagem 80 

das demais representatividades, advindas destas possíveis mudanças. Não havendo consenso, 81 

este ponto será novamente discutido na reunião seguinte. f) Solicitação do Prof. Jeffereson 82 

Heráclito Alves de Souza para orientação dos alunos que desejam fazer TCC na área de 83 

Construção Civil: I) Cesar Augusto Borges Paiva Ferreira na área de Gerenciamento de Obras 84 
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– PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat; II) Dion Teixeira 85 

Saraiva na área de Tecnologia Construtivas – Paredes de Concreto; III) Pedro Sales Queiroz 86 

Estevam na área de Tecnologias Construtivas -  Blocos de Gesso, DryWall e Paredes de 87 

Gesso; IV) Roberto Mota Rocha Siebra na área de Gerenciamento de Obras – Lean 88 

Construction. O professor Washington Queiroz relembrou a orientação da Pró-Reitoria de 89 

Ensino, que consiste em não atribuir orientação a docentes substitutos pelo vínculo 90 

temporário. Ainda assim, o Colegiado disponibilizou-se a avaliar as individualidades 91 

apresentadas pelos alunos. O professor Jefferson Souza expôs que a área de Construção Civil 92 

conta momentaneamente com dois docentes substitutos, sendo estes o próprio Jefferson 93 

Souza e o Antônio Italcy de Oliveira Júnior. Informou a procura discente para defesa de temas 94 

comtemplados pela referida área de estudos, indicando disponibilidade a orientá-los, 95 

mediante deferimento do Colegiado. Após as devidas considerações, foi decidido que nos 96 

casos apresentados, o docente solicitante somente poderia cooperar na elaboração do 97 

Trabalho de conclusão de Curso como Coorientador, segundo a sua disponibilidade. Às 98 

dezessete horas e trinta e dois minutos, nada mais havendo para tratar, o coordenador 99 

agradeceu o comparecimento de todos e a sessão foi dada por encerrada. Para constar, eu, 100 

Darlenne de Azevedo Braúna, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de 101 

aprovada, será assinada pelos presentes. 102 

 103 

Antônio Italcy de Oliveira Júnior  _________________________________________                                            104 

Ary Ferreira da Silva    _________________________________________                                            105 

Jefferson Heráclito Alves de Souza  _________________________________________                                            106 

Juscelino Pereira Silva   _________________________________________                                            107 

Maria Gorethe de Sousa Lima  _________________________________________                                            108 

Mário Henrique Gomes Pacheco  _________________________________________                                            109 

Michel Araújo Paulino da Costa  _________________________________________                                            110 

Lílian Medeiros Gondim   _________________________________________                                            111 

Lucimar da Silva Santiago   _________________________________________                                            112 

Rafael Perazzo Barbosa Mota  _________________________________________                                            113 

Tatiane Lima Batista    _________________________________________                                            114 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho _________________________________________                                            115 

Washington Luiz Rodrigues Queiroz  _________________________________________                                            116 

Darlenne de Azevedo Braúna  _________________________________________                                            117 

Danielle Bezerra Feitosa   _________________________________________                                            118 
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Roberto Mota Rocha Siebra   _________________________________________                                            119 


