
 

 

 

         

 

1 de 2 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENGENHARIA CIVIL (01/06/2016) 

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

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

Ao PRIMEIRO dia do mês de JUNHO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às quatorze horas e trinta 3 

minutos, reuniram-se na sala de número G002 (dois), no bloco G da Universidade Federal do 4 

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

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

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

Ferreira da Silva, Cleirton André Silva de Freitas, Juscelino Pereira Silva, Marcílio Luís Viana 8 

Correia, Paulo Roberto Lacerda Tavares, Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho; discentes: 9 

Felipe Guilherme Gomes, Lucas Bezerra Feitosa dos Santos; e os não membros: docentes 10 

substitutos: Antônio Italcy de Oliveira Júnior, Michel Araújo Paulino da Costa, Jefferson 11 

Heráclito Alves de Souza, e Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva CCT). Havendo 12 

quórum, o coordenador cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA DA 13 

REUNIÃO ANTERIOR – A ata da última reunião do Colegiado, realizada em vinte e sete(27) de 14 

abril do corrente ano, está em elaboração e passará por aprovação em reunião posterior. 2. 15 

EXPEDIENTE: Inclusão e exclusão de matérias na Ordem do Dia: sem inclusão e exclusão. 3. 16 

ORDEM DO DIA: 3.1 – Análise do Banco de Dados da PROGEP com interessados em 17 

redistribuição e aproveitamento de concurso – O professor Washington Queiroz, como 18 

conselheiro do Centro de Ciências e Tecnologia, reportou a análise do Conselho de Centro 19 

sobre os perfis dos(as) candidatos(as), colocando, em seguida, para apreciação dos membros 20 

do Colegiado. Após discussão, foi decidido e posto em votação: Registro 7 – APROVADO, sem 21 

objeções, o pedido de aproveitamento de candidato aprovado em concurso, Erwin Ulises 22 

Lopez Palechor, considerada a existência de vaga não preenchida por concurso no setor de 23 

estudo de Estruturas; Registro 12 – APROVADO, sem contestações, o pedido de redistribuição 24 

do docente Francisco Pereira Chaves, considerada a existência de vaga não preenchida por 25 

concurso no setor de estudo de Cálculo Numérico. Em anuência com os demais membros, 26 

citou-se a intenção de que o professor Vicente Helano Feitosa passe a atuar no setor de 27 

estudo de Cálculo Numérico, enquanto, em permuta, Francisco Pereira Chaves componha o 28 

setor de estudo de Matemática. Os demais registros (1 a 13, exceto os registros 29 

supracitados) – retornarão para apreciação futura, haja vista que o número de vagas e setores 30 

contemplados estão atrelados à liberação de novas vagas docentes que dependem de 31 

relatório da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), bem como aprovação pelo 32 

Conselho Superior (CONSUP) da UFCA. 3.2 – Demanda de turmas para 2016.2 – O 33 

coordenador expôs o horário para o semestre letivo 2016.2 e avisou que a partir deste 34 

semestre todos os semestres do curso serão ofertados. Em seguida, tratou da carga horária 35 

dos docente substitutos. Explicou que, em razão do retorno de docente efetivos afastados, 36 

bem como da nomeação de aprovados em concursos, alguns docentes não terão o contrato 37 

renovado, mas serão feitos aditivos aos contratos atuais para garantir a finalização do 38 

semestre 2016.1. Após, ouviu as sugestões dos presentes quanto ao horário: a) TOPOGRAFIA 39 

– Professor Ary Ferreira refutou a oferta desta disciplina pela tarde, de 14h às 17h, alegando o 40 

desconforto por ser aula prática em campo. A proposta de alteração foi considerada inviável 41 

pelo coordenador, que justificou a permanência no horário pelo planejamento dos semestres 42 
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em turnos alternados, o que implica no horário de discentes matriculados que cursam a 43 

disciplina fora de seus semestres regulares; b) MATEMÁTICA APLICADA – Professor Juscelino 44 

Silva fez uma correção, informando ser ele o docente responsável por esta disciplina, e não o 45 

docente Francisco Calvi da Cruz; c) MECÂNICA PARA A ENGENHARIA CIVIL II – será lecionada 46 

pelo professor Cleirton André Silva; d) ANÁLISE E PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE 47 

TRANSPORTES – Professor Ary Ferreira pediu alteração de segunda, de 13h às 16h, para sexta, 48 

de 14h às 17h; e) ÁGUAS SUBTERRÂNEAS – Professor Washington Queiroz alertou para a 49 

exclusão desta disciplina a pedido do docente Luiz Alberto Ribeiro, que ficará com a disciplina 50 

de Barragens, prevista anteriormente para a professora Ana Patrícia Nunes; f) FUNDAÇÕES E 51 

OBRAS DE CONTENÇÃO – Como houve a troca anteriormente citada, para complementação 52 

de carga horária, a professora Ana Patrícia Nunes lecionará esta disciplina optativa; g) 53 

DISCIPLINAS OPTATIVAS – compõem todo o nono(9º) semestre, no qual havia a oferta de 54 

DRENAGEM URBANA, substituída na ocasião, a pedido do docente Paulo Roberto Tavares, por 55 

HIDRÁULICA DE CANAIS, permanecendo o horário, às terças, de 08h às 09h, e às quintas, de 56 

08h às 10h. Neste momento, os alunos indagaram sobre a possibilidade de oferta de  57 

GERENCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL II como disciplina de férias ou estudo dirigido, pelo 58 

docente recém-empossado, Marcílio Luís Viana, do setor de estudo de Construção Civil. Os 59 

alunos argumentaram que seria para viabilizar a conclusão do curso em 2016.2 por alunos que 60 

estão com esta disciplina pendente. No entanto, o coordenador rebateu por ser este 61 

componente ofertado normalmente em 2016.2 e que, portanto, não há necessidade de oferta 62 

excepcional. Feitas as considerações e alterações, a demanda de turmas para 2016.2 foi posta 63 

em deliberação. Aprovada por unanimidade, conforme tabela anexa a esta ata. Às quinze 64 

horas e quarenta e cinco minutos, nada mais havendo para tratar, o coordenador agradeceu o 65 

comparecimento de todos e a sessão foi dada por encerrada. Para constar, eu, Marília Halina 66 

Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 67 

assinada pelos presentes. 68 

 69 

Antônio Italcy de Oliveira Júnior  _________________________________________                                            70 

Ary Ferreira da Silva    _________________________________________                                            71 

Cleirton André Silva de Freitas  _________________________________________                                            72 

Felipe Guilherme Gomes                                  _________________________________________                                            73 

Jefferson Heráclito Alves de Souza  _________________________________________                                            74 

Juscelino Pereira Silva   _________________________________________                                            75 

Lucas Bezerra Feitosa dos Santos                   _________________________________________                                            76 

Marcílio Luís Viana Correia   _________________________________________                                            77 

Michel Araújo Paulino da Costa  _________________________________________                                            78 

Paulo Roberto Lacerda Tavares  _________________________________________                                            79 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho _________________________________________                                            80 

Washington Luiz Rodrigues Queiroz  _________________________________________                                            81 

Marília Halina Girão Faria      _________________________________________                                            82 


