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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 quinze. Aos 2 

QUATORZE dias do mês de ABRIL de dois mil e quinze, às quatorze horas e vinte e três 3 

minutos, reuniram-se na sala de número oitenta e nove (Auditório), do bloco E, no piso 4 

inferior da Universidade Federal do Cariri, Campus Juazeiro do Norte, os membros do 5 

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

coordenador do Curso, Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho. Fizeram-se presentes os 7 

membros: Ary Ferreira da Silva, Cleirton André Silva de Freitas, Larissa Maria Argollo de 8 

Arruda Falcão, Maria Gorethe de Sousa Lima, Washington Luiz Rodrigues Queiroz. Demais 9 

presentes não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quorum, 10 

o professor Vicente Helano Feitosa iniciou a sessão. 1. Aprovação da ATA da reunião anterior 11 

– A Ata da Reunião do Colegiado, realizada no dia dois do mês de março de dois mil e quinze, 12 

foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros para apreciação prévia e foi 13 

aprovada por unanimidade, sem alterações. 2. Definição das áreas contempladas para 14 

concurso de técnico laboratorista – O professor Ary Ferreira da Silva informou que o curso de 15 

Engenharia Civil terá duas vagas para técnico laboratorista e que, em reunião do Conselho do 16 

Centro de Tecnologia, foram indicados os Laboratórios de Mecânica dos Solos e de Estruturas; 17 

sugestão posta em apreciação pelo Colegiado. Acrescentou, ainda, que o técnico do primeiro 18 

laboratório daria apoio ao Laboratório de Materiais de Construção, e o do segundo, apoio ao 19 

Laboratório de Pavimentação. Na ocasião, a professora Maria Gorete de Sousa indagou se 20 

poderia solicitar vaga para o Laboratório de Saneamento, visto que a atual técnica está com 21 

problemas de saúde para preparação de amostras em laboratório. Desta forma, pediu 22 

orientação e auxílio aos demais na resolução deste impasse. Foi avaliado o caso de 23 

readaptação da servidora em outros laboratórios menos insalubres, no entanto, não há 24 

ambiente laboratorial disponível que atenda esta condição. Logo, foi sugerido 25 

reposicionamento em ambiente administrativo. O professor Ary Ferreira da Silva, assim como 26 

a coordenadora do Laboratório de Saneamento, professora Maria Gorethe de Sousa, ficaram 27 

de conversar com a servidora quanto ao interesse na proposta de readaptação, bem como 28 

com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) para verificar a possibilidade de mais uma 29 

(01) vaga para técnico destinada ao referido laboratório. Os membros concordaram com a 30 

escolha dos laboratórios e ficaram de decidir as exigências de formação para elaboração do 31 

edital em reunião posterior. 3. Designação da Comissão de Avaliação de Aproveitamento de 32 

Estudos – Foi comunicada aprovação da Resolução 10/2015/CONSUP, de 11 de março de 33 

2015, que dispõe sobre aproveitamento de componentes curriculares nos cursos de 34 

graduação da UFCA, pela qual no art. 1º §5º “A análise de aproveitamentos de estudos será 35 

realizada por comissão designada pela coordenação do Curso”. O coordenador, professor 36 

Vicente Helano Feitosa, indicará os docentes por unidade curricular e a secretaria do Centro 37 

providenciará as portarias. 4. Informes: Evento 10 anos de Curso de Engenharia Civil da 38 

UFCA, Documentação de Defesa de TCC e Acesso aos Laboratórios em horários excepcionais 39 

– O professor Ary Ferreira da Silva aproveitou a ocasião para lembrar sobre a organização do 40 

Evento dos 10 anos do curso e prontamente foi proposta a realização concomitante da 41 

Semana de Engenharia Civil do ano de 2016. Em seguida, foi solicitado aos docentes que 42 

documentos para defesa de TCC fossem requeridos com antecipação, e, da mesma forma, 43 
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autorização para acesso aos laboratórios em horários excepcionais, para que seja 44 

encaminhada à ciência da portaria e da vigilância do campus em tempo hábil.  Nada mais 45 

havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às treze horas e quinze minutos, e, para 46 

constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, 47 

depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 48 

 49 

Ary Ferreira da Silva                                   _________________________________________                                            50 

Cleirton André Silva de Freitas                  _________________________________________                                            51 

Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão      _________________________________________                                            52 

Maria Gorethe de Sousa Lima                   _________________________________________                                            53 

Marília Halina Girão Faria                           _________________________________________                                            54 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________                                            55 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz     _________________________________________                                            56 

 


