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ATA DA TERCEIRA 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 DOIS 2 

dias do mês de JUNHO de DOIS MIL E QUINZE, às dezesseis horas e cinquenta e quatro 3 

minutos, reuniram-se na sala de número sessenta e nove, no piso superior do bloco E, da 4 

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

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

Curso, Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho. Fizeram-se presentes os membros: docentes: 7 

Ana Patrícia Nunes Bandeira, Ary Ferreira da Silva, Clarice Dias de Albuquerque, Jefferson 8 

Heráclito Alves de Souza, Juscelino Pereira Silva, Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão, 9 

Maria Gorethe de Sousa Lima, Paulo Roberto Lacerda Tavares, Robério Alexandre Coelho, 10 

Thiago Bessa Pontes, e Washington Luiz Rodrigues Queiroz; discentes: Higo Tavares Barbosa 11 

e Maria Carolina da Silva Oliveira. Demais presentes não membros: Marília Halina Girão 12 

Faria (Secretária Executiva). Havendo quorum, o professor Vicente Helano Feitosa iniciou a 13 

sessão. 1. Aprovação da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião do Colegiado realizada 14 

no dia sete do mês de maio de dois mil e quinze foi encaminhada aos endereços eletrônicos 15 

dos membros para apreciação prévia e foi aprovada sem alterações. 2. Pedido interno de 16 

redistribuição da docente Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão – O professor Vicente 17 

Helano Feitosa fez a leitura do ofício da Universidade Federal de Pernambuco destinado à 18 

Reitoria da UFCA, no qual demonstra interesse pela troca de servidor(a) por código de vaga. 19 

Na ocasião, agradeceu em nome do Colegiado a contribuição da professora Larissa Maria 20 

Argollo, destacando-a como uma professora muito dedicada ao curso, e que sua 21 

redistribuição significaria uma perda da força de trabalho. Após, abriu para considerações; 22 

estas não havendo, o Colegiado se pronunciou de acordo com a redistribuição. O pedido 23 

deverá passar pela aprovação do Conselho do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT). 3. 24 

Renovação do pedido de Afastamento para Capacitação do Prof. Marcos José Timbó Lima 25 

Gomes – Após análise da documentação apresentada pelo docente interessado, com provável 26 

finalização de doutoramento em 2017.2, a requisição foi aprovada pelo período de um (01) 27 

ano. Será, posteriormente, dada a ciência e posto para deliberação pelo Conselho da Unidade 28 

Acadêmica Responsável, CCT. 4. Concurso(s) de Docente(s) Efetivo(s): Indicação das 29 

Comissões Executivas e exigências dos concursos – O professor Vicente Helano Feitosa 30 

comentou sobre a dificuldade de indicação dos docentes a comporem as comissões 31 

executivas, em virtude do quadro docente reduzido, mais a exigência da RESOLUÇÃO Nº 32 

05/2015/CONSUP, de 12 de Fevereiro de 2015, de experiência comprovada no setor de 33 

estudo para participar. Depois, foi comunicada a indicação das bancas executivas de acordo 34 

com os seguintes setores de estudos: a) CÁLCULO NUMÉRICO: Antônio Carlos Alonge Ramos 35 

(Presidente), Múcio Marcos Silva Nóbrega (1º Membro), George Oliveira Ainsworth Júnior (2º 36 

Membro) e Diana Rodrigues de Lima (Secretária); b) CONSTRUÇÃO CIVIL (Materiais de 37 

Construção): Cleirton André Silva de Freitas (Presidente), Washington Luiz Rodrigues de 38 

Queiroz (1º Membro), Otávio Rangel de Oliveira e Cavalcante (2º Membro) e Lucimara Alves 39 

Bandeira da Silva (Secretária); c) CONSTRUÇÃO CIVIL (Instalações prediais e técnicas de 40 

Construção): Cleirton André Silva de Freitas (Presidente), Washington Luiz Rodrigues de 41 

Queiroz (1º Membro), Otávio Rangel de Oliveira e Cavalcante (2º Membro) e Edenia 42 

Nascimento Barros (Secretaria); d) ESTRUTURAS: Cleirton André Silva de Freitas (Presidente), 43 
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Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho (1º Membro), Otávio Rangel de Oliveira e Cavalcante 44 

(2º Membro) e Joseilson Oliveira Rodrigues (Secretário); e) PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: 45 

José Valmir Feitosa (Presidente), Paulo Roberto Lacerda (1º Membro), Maria Isabel Brasileiro 46 

Rodrigues (2º Membro) e Diana Rodrigues de Lima (Secretária). Indicações aprovadas. Quanto 47 

às exigências, informou-se o seguinte: a) CÁLCULO NUMÉRICO: abertura para doutor e 48 

primeira e segunda reaberturas para doutor; b) CONSTRUÇÃO CIVIL (Materiais de 49 

Construção): abertura para doutor e primeira e segunda reaberturas para doutor. A 50 

professora Larissa Maria Argollo sugeriu para a segunda reabertura o título de mestre, devido 51 

a possibilidade de não inscritos com doutorado. Opinião contestada pelos presentes com o 52 

argumento de que abrindo para mestre o docente recém-concursado pode solicitar 53 

afastamento para doutoramento. Foi proposta, ainda, a inserção de mais uma fase no 54 

certame referente a Projeto de Pesquisa como fase classificatória, a ocorrer após a didática e 55 

antes da prova de títulos. Debatidas as sugestões, foram aprovadas, com um voto contra. c) 56 

CONSTRUÇÃO CIVIL (Instalações prediais e técnicas de Construção): as mesmas propostas de 57 

inclusão da fase de Projeto de Pesquisa, além de abertura e primeira reabertura para doutor e 58 

segunda reabertura para mestre foram acatadas para esta vaga; d) ESTRUTURAS: abertura 59 

para doutor e primeira e segunda reaberturas para doutor; e) PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA: 60 

abertura para doutor e primeira e segunda reaberturas para doutor. Neste momento, citou-se 61 

o interesse de redistribuição de servidora docente lotada na Universidade Federal de Sergipe, 62 

a senhora Rosilda Benício de Souza, que possui formação na área de Estatística. O Colegiado 63 

avaliou positivamente a proposta e enviará para deliberação do Conselho do CCT. 5. Pedidos 64 

de alteração da Demanda 2015.2 – a) Solicitação do Prof. Paulo Roberto Lacerda Tavares para 65 

mudar a disciplina de “Hidráulica Aplicada” para o mesmo horário da disciplina de “Mecânica 66 

dos Fluidos”: explicou-se que o pedido se deve à indisponibilidade do docente no horário. 67 

Sem contestação, pedido aprovado. b) Pedido do aluno concluinte Arthur Porto de Carvalho 68 

Freitas, sobre a oferta da disciplina de “Mecânica dos Fluidos” como disciplina de férias: o 69 

professor leu o requerimento do aluno e alertou para o Regimento da UFC, no qual diz que 70 

disciplinas do Ciclo Básico não sejam ofertadas nas férias. Após apreciação, pedido foi negado. 71 

Mencionou-se como solução a possibilidade do aluno solicitar Mobilidade Acadêmica. c) 72 

Pedido do aluno Higo Tavares Barbosa para troca de horário de “Estruturas de Aço I” 73 

(segunda-feira das 08h às 11h) por “Estruturas de Concreto II” (terça-feira, das 08h às 11h): 74 

em consulta aos membros presentes, o pedido foi acatado, com um voto contrário, pela 75 

justificativa de que o benefício a um aluno pode não atender ao restante do alunado. d) 76 

Pedido da Aluna Michelly Matos Pereira para oferta da disciplina de “Transporte Público 77 

Urbano” para 2015.2 e da disciplina de “Gerenciamento da Produção na Construção Civil” 78 

como disciplina de férias: consultado o docente representante da unidade curricular de 79 

Transportes, professor Ary Ferreira da Silva, informou que está com férias acumuladas, o que 80 

o impossibilita de ministrar disciplinas de férias, e que não costuma lecionar tais disciplinas. 81 

Acrescentou que poderia ofertar a disciplina de “Transporte Público Urbano” no período 82 

regular do semestre de 2015.2, contanto que seja à noite; os dias ainda serão definidos. Já a 83 

disciplina de “Gerenciamento da Produção na Construção Civil” nas férias, consultado o 84 

docente responsável, professor Jefferson Heráclito Alves, alegou que não poderia definir dias 85 

exatos, pois suas férias dependem de outras instituições particulares nas quais ensina, mas se 86 
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comprometeu ensiná-la. O coordenador, professor Vicente Helano Feitosa ficou de ver junto à 87 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) se a oferta desta disciplina de férias ultrapassaria 88 

o limite de crédito/carga horária do docente. e) Pedido da aluna Maria Carolina da Silva 89 

Oliveira para reformulação do horário da disciplina de “Instalações Hidráulicas e Sanitárias”, 90 

atualmente na segunda-feira de 08h às 11h, para segunda-feira de 08h às 11h e a hora 91 

restante alocada para quarta-feira de 11h às 12h: analisado pelos presentes, o pedido foi 92 

negado devido a alterações que poderiam acarretar prejuízo a maioria dos discentes 93 

matriculados. f) Pedido do aluno José Igor Dias Rolim, para oferta da disciplina de 94 

“Eletrotécnica” como disciplina de férias: o professor Vicente Helano Feitosa reconheceu a 95 

importância da oferta da referida disciplina pela considerável retenção de alunos 96 

provenientes do pré-requisito de Eletromagnetismo; no entanto, por considerarem o 97 

conteúdo muito extenso para uma disciplina de férias, a solicitação foi negada.  g) Pedido dos 98 

alunos concluintes Charles Lucena, Valmir Júnior, Bruno Varela, Lídia Maria e Beto Siebra, para 99 

oferta da disciplina de “Hidrologia” como disciplina de férias para cursarem a disciplina de 100 

“Barragens” no período regular de 2015.2: o professor Vicente Helano Feitosa informou que 101 

conversou com os docentes da unidade curricular de Saneamento e estes responderam que 102 

não ofertariam tal disciplina. Por objeção dos alunos requerentes, recomendou-se que 103 

procurassem algum docente interessado; este apresentando interesse, comunicasse à 104 

Secretaria do Centro de Ciências e Tecnologia com trinta (30) dias de antecedência, conforme 105 

orientações da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), acompanhada de listagem de alunos 106 

interessados para providências. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por 107 

encerrada às dezoito horas e cinco minutos, e, para constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, 108 

secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos 109 

presentes. 110 

 111 

Ana Patrícia Nunes Bandeira                      _________________________________________                                            112 

Ary Ferreira da Silva                                    _________________________________________                                            113 

Clarice Dias Albuquerque                          _________________________________________                                            114 

Higo Tavares Barbosa                                  _________________________________________                                            115 

Jefferson Heráclito Alves de Souza             _________________________________________                                            116 

Juscelino Pereira Silva                                   _________________________________________                                            117 

Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão      _________________________________________                                            118 

Maria Gorethe de Sousa Lima                    _________________________________________                                            119 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                  _________________________________________                                            120 

Maria Carolina da Silva Oliveira                _________________________________________                                            121 

Marília Halina Girão Faria                               _________________________________________                                            122 



        
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

4 
 

Robério Alexandre Coelho                             _________________________________________                                            123 

Thiago Bessa Pontes                                        _________________________________________                                            124 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho      _________________________________________                                            125 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz          _________________________________________                                            126 

 


