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ATA DA SEGUNDA 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 DOIS dias 2 

do mês de MARÇO de dois mil e quinze, às dezessete horas e quatorze minutos, reuniram-se 3 

na sala de número sessenta e nove, do terceiro bloco, no piso superior da Universidade 4 

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

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

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho. Fizeram-se presentes os membros: Ary Ferreira da 7 

Silva; Clarice Dias de Albuquerque; Cleirton André Silva de Freitas; Francisco Calvi da Cruz 8 

Júnior, Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão; Lucimar da Silva Santiago, Luiz Alberto 9 

Ribeiro Mendonça; Marcelo Oliveira Santiago, Maria Silvana Alcântara Costa, Thiago Bessa 10 

Pontes, Washington Luiz Rodrigues Queiroz. Demais presentes não membros: Marília Halina 11 

Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quorum, o professor Vicente Helano Feitosa 12 

iniciou a sessão. 1. Aprovação da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião Ordinária do 13 

Colegiado, realizada no dia vinte quatro do mês de fevereiro de dois mil e quinze, foi 14 

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

por unanimidade, sem alterações. 2. Reconsideração da Solicitação de Afastamento da 16 

docente LUCIMAR DA SILVA SANTIAGO – O professor Vicente Helano Feitosa expôs o caso, 17 

relatando aos demais a deliberação do Colegiado em reunião anterior, a saber: aprovação da 18 

solicitação de afastamento para capacitação da docente Lucimar da Silva Santiago por seis 19 

meses, decisão justificada pela flexibilização de horário cedida à docente em período anterior 20 

ao ingresso no doutorado, e pela carência do quadro docente nos setores de estudos 21 

Construção Civil e Transportes, área de atuação da docente. Comunicada deste prazo, a 22 

interessada pediu reconsideração e fez-se presente na reunião para apresentar seus 23 

argumentos. Primeiramente, a solicitante repassou documentação comprobatória de 24 

realização de atividades no período alegado como flexibilização de horário (2011-2012): 25 

aprovação em estágio probatório, comprovação de vínculos com projetos institucionais, carta 26 

do orientador, atividades como vice-coordenadora do Curso de Engenharia Civil e Declarações 27 

das disciplinas ministradas, alegando que cumpriu a contento todas estas atividades. 28 

Esclareceu que não houve redução de carga horária, apenas uma maleabilidade de horário 29 

para realizar todas as atividades pretendidas. Em seguida, explicou o caráter complexo da sua 30 

pesquisa e a demora em levantar os dados necessários, pois os equipamentos importados 31 

estão necessitando de reparos, com conserto previsto para segundo semestre do ano 32 

corrente. Acrescentou que se encontra em momento decisivo da pesquisa e, por isto 33 

demanda muita dedicação; além das consequências da interrupção de afastamento, como 34 

perda da bolsa e devolução dos gastos com o aperfeiçoamento. Elencados os argumentos, 35 

finalizou afirmando ser de interesse da instituição que o servidor progrida na carreira 36 

magisterial. Diante do exposto, o coordenador abriu para considerações, estas não havendo, a 37 

solicitação foi aprovada no prazo de (01)um ano. 3. Solicitação de análise das avaliações 38 

complementares realizadas em período anterior ao ingresso na UFCA do discente HIGO 39 

TAVARES BARBOSA – O professor Vicente Helano Feitosa descreveu o caso e explicou que a 40 

excepcionalidade dá-se por não enquadramento na resolução nº 07/CEPE, de 17 de junho de 41 

2005 da Universidade Federal do Ceará – UFC. Conforme análise, as referidas atividades foram 42 

integralizadas em período anterior ao ingresso do aluno na instituição, o que contraria a 43 
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resolução, no art. 7º, IV parágrafo, que descreve que tais atividades devem ser “realizadas no 44 

período de matrícula na instituição”. Além disto, no inciso 3º do mesmo artigo, há previsão de 45 

aproveitamento de atividades complementares para estudantes ingressos “através de 46 

Transferência de outra IES e Mudança de Curso”, sendo o interessado egresso do Instituto 47 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e seu ingresso na UFCA pelo SISU. Após 48 

consulta aos presentes, ficou estabelecido solicitar orientação à PROEN, como instância que 49 

“traça diretrizes para orientar e coordenar a ação da UFCA no âmbito do ensino de graduação 50 

e pós-graduação”; apenas o docente Cleirton André Silva de Freitas redarguiu dizendo que 51 

aproveitaria as atividades apresentadas pelo aluno. 4. Solicitação do aluno JOSÉ IGOR DIAS 52 

ROLIM para oferta da disciplina ELETROTÉCNICA no período de férias – O professor Vicente 53 

Helano Feitosa informou que está fazendo uma compilação de disciplinas para serem 54 

ofertadas nas férias, contudo, atualmente, não há docente disponível para a disciplina de 55 

Eletrotécnica, e esta proposta dependerá da contratação de professores, para, futuramente, 56 

ser reavaliado. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dezessete 57 

horas e cinquenta e oito minutos, e, para constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando 58 

os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 59 

 60 

Ary Ferreira da Silva                                   _________________________________________                                            61 

Clarice Dias de Albuquerque        _________________________________________                                                                                      62 

Cleirton André Silva de Freitas                   _________________________________________                                            63 

Francisco Calvi da Cruz Júnior                   _________________________________________                                            64 

Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão      _________________________________________                                            65 

Lucimar da Silva Santiago                              _________________________________________                                            66 

Luiz Alberto Ribeiro Mendonça                  _________________________________________                                            67 

Marcelo Oliveira Santiago                             _________________________________________                                            68 

Maria Silvana Alcântara Costa                   _________________________________________                                            69 

Marília Halina Girão Faria                              _________________________________________                                            70 

Thiago Bessa Pontes                                     _________________________________________                                            71 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho      _________________________________________                                            72 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz          _________________________________________                                            73 

 


