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ATA DA SEGUNDA 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 SETE 2 

dias do mês de MAIO de dois mil e quinze, às dezesseis horas e quarenta minutos, reuniram-3 

se na sala de número setenta e um, no piso superior do bloco E, da Universidade Federal do 4 

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

sessão extraordinária, convocada e presidida pelo coordenador do Curso, Vicente Helano 6 

Feitosa Batista Sobrinho. Fizeram-se presentes os membros: Ary Ferreira da Silva, Cleirton 7 

André Silva de Freitas, Francisco Calvi da Cruz Júnior, Jefferson Heráclito Alves de Souza, 8 

Juscelino Pereira Silva, Luiz Alberto Ribeiro Mendonça, Marcelo Oliveira Santiago, Maria 9 

Gorethe de Sousa Lima, Maria Silvana Alcântara Costa, Washington Luiz Rodrigues Queiroz. 10 

Demais presentes não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo 11 

quorum, o professor Vicente Helano Feitosa iniciou a sessão. 1. Aprovação da ATA da reunião 12 

anterior – A Ata da Reunião do Colegiado, realizada no dia quatorze do mês de abril de dois 13 

mil e quinze, foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros para apreciação prévia 14 

e foi aprovada por unanimidade, sem alterações. 2. Demandas das turmas para 2015.2 – O 15 

professor Vicente Helano Feitosa informou que o horário foi planejado considerando a 16 

exigência da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) de alternar a oferta entre os turnos, para 17 

maximização do uso de salas e prevenção de choques de horários/salas. Em seguida, expôs a 18 

prévia da demanda para o segundo semestre, 2015.2, e abriu para sugestões dos docentes e 19 

discentes presentes: a) o professor Washington Luiz Rodrigues, considerando a grande 20 

demanda para a disciplina de Resistência II, propôs dividir a turma. O professor Vicente 21 

Helano Feitosa explicou que se dividir a disciplina em duas turmas será necessária a 22 

contratação de professor substituto para área de Estruturas; necessidade ratificada pelo 23 

professor Cleirton André Silva. Desta forma, foi acatado o pedido de um (01) docente 24 

substituto para o setor de Estruturas com regime de (20) vinte horas. Dando continuidade, foi 25 

colocado em apreciação o pedido da professora Larissa Maria Argollo de solicitar um 26 

professor substituto para a área de Construção Civil. O colegiado avaliou e deliberou que a 27 

docente interessada deverá consultar a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) se é 28 

permitida a redução de carga horária (com exigência de lecionar ao menos uma (01) 29 

disciplina) ou a liberação total da docente devido a ocupação em cargo de direção. Após esta 30 

consulta, a interessada deverá apresentar um documento sobre a legalidade do pedido e, 31 

assim, o coordenador fará as devidas alterações no horário da docente, como também 32 

requisitará docente substituto para o setor de Construção Civil, (02) dois docentes 33 

substitutos com regime de (20) vinte horas, ou (01) um com regime de (40) quarenta horas. 34 

Isto também se deve à redistribuição da professora Larissa Maria Argollo prevista para agosto 35 

deste ano. Também foi citado o caso da professora Ana Patrícia Nunes, que está gestante. A 36 

referida docente está com onze (11) horas semanais de atividade docente, no entanto, 37 

segundo a mesma, conseguirá finalizar o semestre, sendo prevista contratação de docente 38 

substituto para área de Geotecnia/Solos para o semestre 2016.1. Caso esta necessidade seja 39 

antecipada, o docente substituto será solicitado conforme necessidade. Por fim, comentou-se 40 

sobre a oferta de disciplinas optativas. Os alunos perguntaram se teria a possibilidade de 41 

ofertar optativas no turno da noite ou disciplinas de férias. O professor Cleirton André Silva 42 

acrescentou que os professores substitutos poderão ficar com disciplinas optativas e que, 43 
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qualquer mudança de demanda, ainda haverá o período de reajuste para providências. O 44 

professor Jefferson Heráclito Alves se comprometeu em lecionar a disciplina optativa de 45 

Gerenciamento da Construção Civil II, às segundas-feiras, de 18h às 21h. O professor Luiz 46 

Alberto Ribeiro falou sobre a disciplina optativa de Hidrogeologia que consta no Projeto 47 

Político Pedagógico do Curso, porém nunca foi ofertada. O professor Vicente Helano Feitosa 48 

afirmou que iria se informar com a PROEN sobre os prazos para regulamentação de disciplinas 49 

para 2015.2. Resumindo, as alterações na demanda 2015.2 são: a) para o quinto período: i) 50 

Mudar o horário da disciplina de Resistência I para manhã (08h às 09h); ii) Transferir a 51 

disciplina  ECI0030 - Análise e Planejamento de Sistemas de Transportes para terça à tarde 52 

(14h às 16h); b) para o sexto período: i) dividir a turma de Resistência II em Turma A (10h às 53 

12h) e Turma B (14h às 16h); c) para o oitavo período: i) Permutar os horários da disciplinas 54 

de ECI0052 - Barragens por ECI0048 - Estruturas Aço I; ii) Substituir os horários entre as 55 

disciplina de ECI0047 - Concreto II pelo de ECI0050 - Operação de Sistemas de Transportes; iii) 56 

Realocar ECI0051 – Saneamento II para segunda à tarde (14h às 17h); d) Oferta para 57 

Optativas: i) ECI0062 - Gerenciamento da Construção Civil II, com o professor Jefferson 58 

Heráclito Alves; ii) ECI0073 - Desenho Assistido por Computador, com professor Luiz Paulo 59 

Aragão. 3. Informes – O coordenador, Vicente Helano Feitosa, comunicou que está 60 

providenciando a elaboração de Edital para a composição da Comissão Organizadora da 61 

Semana de Engenharia Civil deste ano. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por 62 

encerrada às dezessete horas e vinte e cinco minutos, e, para constar, Eu, Marília Halina Girão 63 

Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 64 

pelos presentes. 65 

 66 

Ary Ferreira da Silva                                   _________________________________________                                            67 

Cleirton André Silva de Freitas                 _________________________________________                                            68 

Francisco Calvi da Cruz Júnior                   _________________________________________                                            69 

Jefferson Heráclito Alves de Souza             _________________________________________                                            70 

Juscelino Pereira Silva                                 _________________________________________                                            71 

Luiz Alberto Ribeiro Mendonça                _________________________________________                                            72 

Marcelo Oliveira Santiago                         _________________________________________                                            73 

Maria Gorethe de Sousa Lima                  _________________________________________                                            74 

Maria Silvana Alcântara Costa                  _________________________________________                                            75 

Marília Halina Girão Faria                         _________________________________________                                            76 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho    _________________________________________                                            77 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz     _________________________________________                                            78 

 


