
         
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

1 
 

ATA DA QUARTA 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 TREZE 2 

dias do mês de AGOSTO de DOIS MIL E QUINZE, às dezesseis horas e vinte e dois minutos, 3 

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

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

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

Feitosa Batista Sobrinho. Fizeram-se presentes os membros: docentes: Ana Patrícia Nunes 7 

Bandeira, Ary Ferreira da Silva, Clarice Dias de Albuquerque, Cleirton André Silva de Freitas, 8 

Francisco Calvi da Cruz Junior, Francisco José Pereira de Almeida (afastado para 9 

doutoramento), Jefferson Heráclito Alves de Souza, Maria Gorethe de Sousa Lima, Maria 10 

Silvana Alcântara Costa, Paulo Roberto Lacerda Tavares, Thiago Bessa Pontes, e Washington 11 

Luiz Rodrigues Queiroz; discentes: Lucas Bezerra Feitosa dos Santos; e os não membros: 12 

Dellano Morghan de Oliveira Melo, José Igor Dias Rolim, e Maria Bianca Quental. Havendo 13 

quorum, o professor Vicente Helano Feitosa iniciou a sessão. 1. Reavaliação da necessidade 14 

da disciplina Eletrotécnica constar como pré-requisito para Projeto de Construção de 15 

Edifícios I – O aluno Igor Rolim alegou que a disciplina de Projeto e Construção de Edifícios I, 16 

embora possua como um de seus pré-requisitos a disciplina Eletrotécnica, não requer o pleno 17 

conhecimento prévio deste conteúdo, visto que as Instalações Elétricas são abordadas apenas 18 

de modo introdutório. Igor citou ainda que o mesmo acontece com o conteúdo de Instalações 19 

Hidrossanitárias, mas neste caso a disciplina Instalações Hidráulicas e Sanitárias não consta 20 

como pré-requisito de Projeto e Construção de Edifícios I. Com base nestas observações, o 21 

aluno sugeriu a remoção de Eletrotécnica como pré-requisito de Projeto e Construção de 22 

Edifícios I. Foi de entendimento de todos os docentes que esta questão deve ser abordada 23 

primeiramente no NDE do curso, para posterior deliberação deste Colegiado. Sem mais a 24 

tratar sobre o tema, o professor Vicente Helano prosseguiu para o próximo ponto da pauta. 2. 25 

Pedido de renovação de afastamento para fins de doutoramento do professor Francisco 26 

José Pereira de Almeida – Após análise da documentação apresentada pelo docente 27 

interessado, com provável finalização de doutoramento em 2018.1, a requisição foi aprovada 28 

pelo período de um (01) ano. Será, posteriormente, dada a ciência e posto para deliberação 29 

pelo Conselho da Unidade Acadêmica Responsável, CCT.  3. Solicitação de afastamento para 30 

capacitação (doutorado) do professor Thiago Bessa Pontes. – O professor Thiago Bessa, 31 

professor da Unidade Curricular de Computação do CCT, informou que foi aprovado em um 32 

programa de pós-graduação da Universidade de Lisboa para a realização de Doutorado Pleno 33 

no Exterior, e que as aulas do doutorado iniciam em setembro próximo. Por este motivo, 34 

solicitou afastamento para realização de doutorado no exterior. O professor informou ainda 35 

que a PROGEP estava ciente de seu afastamento, incluindo o pró-reitor de gestão de pessoas, 36 

professor Roberto Ramos, o qual garantiu a existência de uma vaga de Professor Substituto, 37 

caso o curso julgue necessária. O professor Thiago Bessa informou ainda que sua esposa, 38 

professora Débora Macedo, lotada no IISCA, também foi aprovada para a realização de 39 

doutorado na mesma universidade e teve sua solicitação de afastamento aprovada pelo 40 

colegiado do curso de Design de Produto da UFCA. Encerrada a exposição de motivos do 41 

professor Thiago Bessa, o professor Vicente Helano fez lembrar a todos do fato ocorrido com 42 

o professor Francisco Calvi, da unidade curricular de Matemática, o qual teve sua solicitação 43 

de afastamento para doutoramento em 2015/1 indeferida pelo conselho do CCT. O professor 44 

Francisco Calvi citou que ficou acordado há época que sua solicitação de afastamento seria 45 

reanalisada para o ano seguinte, 2016/1. Ele disse sentir-se angustiado, caso a aprovação do 46 

afastamento do professor Thiago Bessa prejudicasse sua saída para o doutorado em 2016/1, e 47 
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defendeu a criação de um cronograma de afastamento para aperfeiçoamento dos docentes 48 

do CCT. O professor Ary afirmou que o CCT não possuía um plano de capacitação docente e 49 

que isto estava causando transtornos, principalmente quando surgiam solicitações de 50 

afastamento de última hora. A professora Maria Silvana ressaltou que para a universidade é 51 

interessante que todos realizem seus doutorados o quanto antes, porém as unidades 52 

curriculares de Matemática e Computação ainda são muito precárias na região, o que 53 

dificultava a liberação de professores destas unidades para doutoramento. A professora 54 

Silvana exemplificou esta carência citando a alocação temporária na Computação do 55 

professor Vicente Helano, o qual pertence à unidade de Matemática, fato que provocou a 56 

necessidade de contratação de um professor substituto de Matemática. Segundo a 57 

professora, a liberação dos dois causaria lacuna importante em ambas as unidades 58 

curriculares. O professor Cleirton André citou que o número de professores substitutos no 59 

curso de Engenharia Civil já representa cerca de quarenta por cento dos docentes efetivos e 60 

que isto é prejudicial para o curso. Citou ainda que já teve duas oportunidades para realização 61 

de pós-doutorado no exterior, mas que pensando em sua unidade curricular, a unidade de 62 

Estruturas, julgou inapropriada sua saída no momento. Segundo o professor Cleirton André, 63 

seu afastamento somente seria possível após o retorno do professor Francisco José, também 64 

da área de Estruturas. Ele ressaltou que estas decisões devem ser pensadas sob a perspectiva 65 

do curso e não em uma perspectiva pessoal. A professora Clarice Dias questionou o que 66 

aconteceria se mais professores decidissem simultaneamente se afastarem para capacitação. 67 

O professor Cleirton André alertou ainda para o fato de que é possível que os professores 68 

afastados para doutorado decidam, assim que retornarem para a UFCA, solicitar 69 

redistribuição para outra universidade federal, prejudicando novamente o curso. O professor 70 

Paulo Roberto mencionou que a elaboração de um cronograma de capacitação definido por 71 

Unidade Curricular deve resolver a problemática dos afastamentos. Ele citou o que aconteceu 72 

na Física, unidade a qual pertence o professor João Hermínio, recentemente liberado para 73 

realização de pós-doutorado, sob a anuência de seus pares da unidade. Já as unidades de 74 

Matemática e Computação, segundo o professor Paulo Roberto, não comportam mais 75 

afastamentos neste momento. O professor Jefferson Heráclito alertou para o que ocorre com 76 

a área de Construção Civil, a qual atualmente é conduzida somente por professores 77 

substitutos. O professor Thiago Bessa disse que desconhecia o motivo pelo qual o professor 78 

Francisco Calvi não foi liberado para fazer seu doutorado e lamentava por esta decisão. Ele 79 

afirmou que, segundo a legislação vigente, a agenda de capacitação deve ser definida pela 80 

gestão superior. O professor Thiago Bessa alegou que com o retorno do professor Rafael 81 

Perazzo, atualmente cursando doutorado, os professores da unidade de Computação teriam 82 

uma carga horária de aula reduzida em 2016/1. O professor Vicente Helano mencionou que, 83 

além das turmas de Programação Computacional e Cálculo Numérico da Engenharia Civil e 84 

Engenharia de Materiais, há demandas para a Computação advindas de outras unidades 85 

acadêmicas e que na nova proposta de currículo para 2016 para as Engenharias do CCT há 86 

ainda duas novas turmas de Métodos Numéricos, as quais devem ser atendidas pelo professor 87 

que será contratado para esta unidade curricular. O professor Vicente Helano ressaltou que 88 

não estava sendo discutida a legalidade ou não do afastamento do professor Thiago Bessa, 89 

visto que a legislação vigente possibilita isto, mas a pertinência da solicitação no contexto 90 

atual do curso. A professora Silvana disse que é importante que estas solicitações sejam 91 

comunicadas com antecedência para que os professores da unidade curricular envolvida se 92 

programem. Citou ainda que a unidade de Computação encontra-se apenas com um 93 
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professor, justamente o professor Thiago Bessa. O professor Francisco Calvi ressaltou 94 

novamente a importância da criação de um cronograma de capacitação docente. Foram então 95 

sugeridas três opções de encaminhamento: (1) aprovar a solicitação de afastamento para 96 

doutoramento do professor Thiago Bessa para 2016/1; (2) aguardar o cronograma de 97 

afastamento para capacitação do CCT; (3) aguardar o retorno do professor Rafael Perazzo em 98 

2016/1 para que este, em conjunto com o professor Thiago Bessa, decida sobre a viabilidade 99 

de seu afastamento. Os professores Thiago Bessa, Francisco Calvi e Washington Luiz votaram 100 

na opção (1), enquanto que os professores Ana Patrícia Nunes Bandeira, Ary Ferreira da Silva, 101 

Clarice Dias de Albuquerque, Jefferson Heráclito Alves de Souza, Paulo Roberto Lacerda 102 

Tavares e Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho votaram na opção (3); houve uma 103 

abstenção do professor Cleirton André Silva de Freitas. O professor Thiago Bessa disse que 104 

respeitava a decisão do colegiado e lamentou a decisão, mas que iria recorrer ao CCT. 4. 105 

Criação de um cronograma de afastamento dos professores para aperfeiçoamento. – Este 106 

tema foi abordado durante as discussões do ponto três da reunião e, portanto, não foi 107 

considerado separadamente. 5. Atuação de Professores Substitutos em orientação de 108 

monografia e estágio. O professor Vicente Helano informou que o professor Jefferson 109 

Heráclito estava sendo procurado por alunos da Engenharia Civil para orientar estágios e 110 

projetos de monografia. Segundo o professor Jefferson Heráclito, a UFCA não permite a 111 

orientação de atividades por professores substitutos. Diante da inexistência de professores de 112 

Construção Civil, naquele momento, foi sugerido que os professores substitutos poderiam 113 

orientar estas atividades, desde que aprovados em reunião deste colegiado. Após votação, o 114 

professor Jefferson Heráclito foi aprovado por unanimidade para atuar como orientador de 115 

estágio e projeto de monografia. 6. Apreciação do edital para concurso público de professor 116 

efetivo nos setores de Cálculo Numérico, Construção Civil, Estruturas, e Química. – O 117 

professor Vicente Helano sugeriu que alterasse o edital para que a abertura e todas as 118 

reaberturas em todas as áreas sejam para doutorado. Todos concordaram. Ele informou que 119 

havia outras exigências do edital que foram informadas no formulário de abertura de 120 

concurso, mas que não constavam no edital apresentado pela PROGEP, e, por este motivo, 121 

solicitou as correções ao professor Thiago Bessa, responsável pela Coordenadoria de 122 

Admissão e Dimensionamento da PROGEP. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada 123 

por encerrada às dezoito horas e cinco minutos, e, para constar, Eu, Vicente Helano, 124 

presidindo os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos 125 

presentes. 126 

 127 

Ana Patrícia Nunes Bandeira                      _________________________________________                                            128 

Ary Ferreira da Silva                                     _________________________________________                                            129 

Clarice Dias Albuquerque                          _________________________________________                                            130 

Francisco Calvi da Cruz Junior                       _________________________________________                                            131 

Lucas Bezerra Feitosa dos Santos                 _________________________________________                                            132 

Jefferson Heráclito Alves de Souza             _________________________________________                                            133 

Maria Gorethe de Sousa Lima                   _________________________________________                                            134 

Paulo Roberto Lacerda Tavares              _________________________________________                                            135 
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Maria Silvana Alcantara Costa                     _________________________________________                                            136 

Robério Alexandre Coelho                           _________________________________________                                            137 

Thiago Bessa Pontes                                        _________________________________________                                            138 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________                                            139 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz       _________________________________________                                            140 

Cleirton André Silva de Freitas                     _________________________________________                                            141 

Delanno Morghan de Oliveira Melo           _________________________________________                                            142 

Maria Bianca Quental                                    _________________________________________                                            143 

José Igor Dias Rolim                                        _________________________________________                                            144 

 


