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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA 1 

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

dezesseis. Aos OITO dias do mês de JULHO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às quatorze horas e 3 

quarenta e cinco minutos, reuniram-se na sala de número trinta e quatro(34), no bloco C 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 diretor do Centro 6 

de Ciências e Tecnologia, Ary Ferreira da Silva, como coordenador interino do Curso de 7 

Engenharia Civil, até a publicação da portaria de designação do atual docente eleito, professor 8 

Cleirton André Silva de Freitas. Fizeram-se presentes os membros: docentes: Ana Patrícia 9 

Nunes Bandeira, Celme Torres Ferreira da Costa, Cleirton André Silva de Freitas, João 10 

Hermínio da Silva, Luiz Alberto Ribeiro Mendonça, Maria Gorethe de Sousa Lima, Mário 11 

Henrique Gomes Pacheco, Paulo Roberto Lacerda Tavares, Rafael Perazzo Barbosa Mota, 12 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho; e os não membros: Luiz Paulo Aragão de Almeida 13 

(Docente Substituto); Raissa Barroso Silva (Discente), e Marília Halina Girão Faria (Secretária 14 

Executiva CCT). Havendo quórum, o presidente cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. 15 

EXPEDIENTE: Inclusão e exclusão de matérias na Ordem do Dia: inclusão a pedido do 16 

professor Cleirton André Silva: ponto 3.10. Escolha do(a) Coordenador(a) de Trabalho de 17 

Conclusão de Curso (TCC) . 2. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – A ata da 18 

reunião do Colegiado realizada no dia quinze(15) de junho do corrente ano está em 19 

elaboração e passará por aprovação em momento posterior. 3. ORDEM DO DIA: 3.1. 20 

Homologação do “Ad Referendum” acerca da alteração da comissão referente ao concurso 21 

do Edital 42/2016 - Seleção de docente substituto para o setor Estruturas – Comunicada a 22 

alteração em virtude da impossibilidade de participação do docente Luiz Alberto Ribeiro 23 

Mendonça como suplente do certame, designou-se, em substituição, o docente Carlos Marley 24 

de Souza Júnior. Mudança aprovada sem contestação.  3.2. Homologação do “Ad 25 

Referendum” para abertura das seleções para docentes substitutos para as áreas de Física e 26 

Estatística, Edital 48/2016, – Informadas as necessidades de complementação do quadro 27 

docente para o semestre 2016.2 para abertura de concurso, conforme a seguir: a) Professor 28 

Substituto na área da ESTATÍSTICA para uma(01) vaga de vinte(20) horas. b) Professor 29 

Substituto na área da FÍSICA para uma(01) vaga de vinte(20) horas. Aprovação de abertura de 30 

concurso homologada. 3.3 – Comissão, Exigências e Pontos referentes aos concursos para 31 

docentes substitutos nos setores de Estatística e Física – a) ESTATÍSTICA: Comissão: Paulo 32 

Roberto Lacerda Tavares (presidente), Paulo Renato Alves Firmino (1º membro), Rosilda 33 

Benício de Souza (2º membro), Celme Torres Ferreira da Costa (secretária), Diego de Sousa 34 

Guerra (suplente). Houve posterior mudança por outro Ad Referendum passando a professora 35 

Rosilda Benício de Souza para suplente e Diego de Sousa Guerra como 2° membro; Exigências: 36 

Graduação em Estatística, Matemática, Física, Ciências Atuariais, Sistemas de Informação, 37 

Ciência da Computação ou Engenharias. Mestrado em Estatística, Matemática, Física, Ciências 38 

Atuariais, Sistemas de Informação, Ciência da Computação ou Engenharias. Abertura: Mestre, 39 

1º Reabertura: Graduado, 2º Reabertura: Graduado. Pontos: 1.Estatística Descritiva; 40 

2.Probabilidade; 3.Variáveis aleatórias discretas e suas principais distribuições; 4.Variáveis 41 

aleatórias contínuas e suas principais distribuições; 5.Amostragem probabilística; 42 
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6.Distribuição mostral da média e proporção; 7.Estimação por ponto e por intervalo para a 43 

média e proporção; 8.Testes de hipóteses para a média e proporção; 9.Análise de variância; 44 

10.Correlação e regressão linear. b) FÍSICA: Comissão: Antônio Carlos Alonge Ramos 45 

(presidente), João Hermínio da Silva (1º membro), Thiago de Melo Santiago (2º membro), 46 

Mario Henrique Gomes Pacheco (secretário/suplente). Devido à impossibilidade de acúmulo 47 

das duas funções de secretário e docente suplente, professor Mário Henrique Gomes Pacheco 48 

permaneceu como secretário, e foi designado professor André Wesley Barbosa Rodrigues 49 

para ser docente suplente. Exigências: Graduação em Física (Licenciatura ou Bacharelado), 50 

Mestrado em Física. Abertura: Mestrado, 1º Reabertura: Mestrado, 2º Reabertura: Mestrado. 51 

Pontos: 1. Leis de Newton; 2. Leis de Conservação; 3. Cinemática Rotacional; 4. Estática e 52 

Dinâmica dos Fluidos; 5. Oscilações; 6. Ondulatória; 7. Leis da Termodinâmica; 8. Teoria 53 

Cinética dos Gases; 9. Formalismo Lagrangeano e Hamiltoniano; 10. Equações de Maxwell. 54 

Proposições acatadas pelos presentes. 3.4. Comissão, Exigências e Pontos para Concurso de 55 

Docente Efetivo, setor Construção Civil – Com a palavra, professor Cleirton André Silva 56 

explicou que com a redistribuição da professora Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão, 57 

docente da unidade curricular de Construção Civil, houve a contrapartida de um(01) código de 58 

vaga ainda não preenchido, já que os concursos recentes realizados para duas(02) vagas neste 59 

setor de estudos eram provenientes de novas vagas. Desta forma, com a reformulação do 60 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC), detectou-se a necessidade de mais um(01) docente para a 61 

área de Construção Civil, e que a intenção é a abertura de concurso em ocasião futura. 62 

Cientes, os presentes foram de acordo, ficando a definição dos requisitos (comissão, 63 

exigências e pontos) para momento posterior. 3.5. Escolha de componentes para o Núcleo 64 

Docente Estruturante (NDE) para as áreas de Construção Civil e Estruturas – Por motivo de 65 

redistribuição dos docentes Washington Luiz Rodrigues de Queiroz e Larrisa Maria Argollo de 66 

Arruda Falcão, ambos membros do NDE do Curso de Engenharia Civil nas áreas de Estruturas e 67 

Construção Civil, respectivamente, fez-se necessária nova designação em substituição dos 68 

mesmos para continuidade dos trabalhos do NDE. Assim, foram indicados os docentes 69 

Cleirton André Silva de Freitas, para representar o setor de Estruturas, e Marcílio Luís Viana 70 

Correia, para o setor de Construção Civil. Indicações aprovadas unanimemente. 3.6. Definição 71 

do Coordenador de Estágio – Por motivo de redistribuição do então coordenador de estágio, 72 

professor Washington Luiz Rodrigues de Queiroz, as atividades desta função precisam ser 73 

retomadas e assumidas por outro docente. Em breve explanação, foi justificada a indicação do 74 

vice-coordenador do Curso para desempenhar este papel, consoante orientação da Diretoria 75 

de Articulação e Assuntos Institucionais (DIARI/UFCA). Portanto, como atual vice-76 

coordenador, professor Marcílio Luís Viana Correia ocupará a função de coordenador de 77 

estágio, com vigência até um novo mandato para vice-coordenação. 3.7. Exposição do 78 

Cronograma de Defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) – Professor Ary Ferreira da 79 

Silva relatou que a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) fez o levantamento de matrículas em TCC1 80 

e TCC2 e constatou a permanência de alunos matriculados, mesmo após o semestre regular.  81 

Isto é possível em virtude dos componentes PROJETO DE GRADUAÇÃO I e II serem atividades 82 

e não disciplinas no Sistema Acadêmico (SIGAA). Em seguida, um discente perguntou se seria 83 

possível a oferta de TCC1 em período de férias para que os alunos pudessem apresentar o 84 
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trabalho em agosto. Sugestão não acatada pelo fato dos docentes orientadores encontrarem-85 

se de férias, além do trâmite para solicitação de disciplinas de férias exigir o prazo de 86 

trinta(30) dias antes do início da disciplina. Logo, para regularizar essa situação, o 87 

coordenador solicitou a todos os docentes a rotina semestral de atribuir status de 88 

aprovado(a) ou reprovado(a) aos discentes matriculados em TCC1 e TCC2. Porém, os alunos 89 

que estavam matriculados em TCC1, que já ultrapassaram o tempo regular do semestre da 90 

matrícula, deverão providenciar apresentação da monografia no Seminário de Projeto de 91 

Graduação I, a ser realizado em agosto deste ano, a fim de regularizar a situação. O discente 92 

matriculado que não comparecer ao Seminário será reprovado. Para tal, professor Cleirton 93 

André Silva enviou e-mail para todos os docentes solicitando informações sobre a previsão de 94 

defesa pelos seus orientandos. A partir das respostas, montou um cronograma de defesa de 95 

TCC, que exposto foi comentado e aprovado. Já os alunos que estão matriculados em TCC1 e 96 

TCC2 simultaneamente, permanecerão matriculados até serem todos atendidos, de modo a 97 

regularizar o procedimento, e até a implantação do PPC Reformulado. Em torno da mesma 98 

temática, abriu-se a discussão sobre os requisitos para matrícula em TCC1 e TCC2, pois no 99 

Projeto Pedagógico do Curso vigente não está claro. No Manual de TCC atual consta que o 100 

aluno deve ter cursado todas as disciplinas obrigatórias do básico e da área de estudo, 101 

deixando os critérios avaliados caso a caso. Para a Reformulação do PPC foram ouvidas 102 

sugestões de melhorias para TCC1 e TCC2: a) transformar as disciplinas de PROJETOS DE 103 

GRADUAÇÃO I e II em disciplinas regulares no SIGAA, com pré-requisitos definidos. Porém, 104 

como disciplina não permite vinculação entre docentes orientadores e os orientandos.  b) 105 

Professor Paulo Roberto Lacerda indagou se TCC1 poderia ser a publicação de um artigo. 106 

Contudo, restaram dúvidas quanto à finalidade do TCC. Se entendido como um instrumento 107 

de direcionamento profissional, foi de consenso que os discentes precisam ter todas as 108 

disciplinas obrigatórias do curso. Todavia, na Reformulação do PPC há disciplinas obrigatórias 109 

até o nono(9º) semestre. Decidindo-se, assim, para a reformulação do PPC, como pré-110 

requisito para TCC1, que o discente tenha cursado todas as obrigatórias até o oitavo(8º) 111 

semestre; e casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do curso. 3.8. Solicitação de quebra 112 

de pré-requisito para estágio. Solicitante: aluna Raíssa – Professor Cleirton André da Silva 113 

explicou a situação da aluna, que já havia cursado todas as disciplinas do ciclo básico, 114 

requisito exigido pelo atual PPC para que o aluno possa cursar estágio obrigatório, menos a 115 

disciplina de Cálculo Numérico. Em conversa com professor Vicente Helano Feitosa, docente 116 

desta disciplina, concluiu-se que seria improfícuo barrar o estágio da aluna por conta de um 117 

componente que não influencia no desempenho durante estágio. Deste modo, avaliado pelos 118 

presentes, o pedido foi deferido, com a condição de que o Coordenador de Estágio verificasse 119 

a carga horária das disciplinas obrigatórias para validar matrícula no estágio. 3.9. Site do curso 120 

– Professor Cleirton André Silva mostrou o esboço do site do curso, a logomarca reeditada 121 

pela Diretoria de Comunicação (DCOM/UFCA), e solicitou aos presentes que enviassem 122 

informações e fotos para inserção no site. 3.10. Escolha do(a) Coordenador(a) de Trabalho de 123 

Conclusão de Curso (TCC) – Após discussão e definição de pré-requisitos para defesa de TCC1 124 

e TCC2, chegou-se à opinião de que era preciso designar um docente responsável por instruir 125 

alunos e docentes, e organizar as defesas. Desta forma, foi designado o professor Vicente 126 
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Helano Feitosa Batista Sobrinho. Sem objeções, além de reiterada a necessidade de repasse 127 

do cronograma de defesa com antecedência à secretaria do Centro, para elaboração dos 128 

documentos de defesa (portaria e declaração de participação da comissão avaliadora, 129 

formulário de avaliação). 4. INFORMES: 4.1. Sugestão de redução de vagas discentes para o 130 

curso: 2 entradas de 30 – Professor Cleirton André da Silva relembrou os pontos negativos na 131 

avaliação do Curso pelo Ministério da Educação (MEC): a) Atualização do PPC. Status: em 132 

finalização; b) Número de docentes afastados. Status: os docentes já estão retornando da 133 

capacitação; c) Espaço físico. Status: em andamento. Paulatinamente, os novos prédios estão 134 

sendo construídos, e estão sendo destinados alguns espaços para o curso dentro deste 135 

planejamento. d) Existência do Núcleo Docente Estruturante. Status: criado e em atividade; e) 136 

Quantidade de vagas de ingressantes. Status: duplicadas de cinquenta(50) para cem(100) 137 

ingressantes por ano; no entanto, enfatizou-se a falha da gestão em não readequar a 138 

infraestrutura e corpo docente a este novo quantitativo. Isto posto, ponderou-se, prezando 139 

pela qualidade da formação dos discentes, elaborar um documento à gestão superior 140 

solicitando a redução de ingressantes para sessenta(60) alunos por ano, isto é, duas(02) 141 

entradas de trinta(30) a cada semestre. Sugestão assentida pelos presentes. Professor André 142 

Cleirton da Silva elaborará o referido documento, que passará pela apreciação do Colegiado. 143 

4.2. Comunicado sobre organização de evento internacional na área de estruturas e busca 144 

de apoio e patrocínio – Professor Cleirton André Silva comunicou sobre a proposta de sediar 145 

o CINPAR 2017 - CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA E RECUPERAÇÃO DE 146 

ESTRUTURAS. Todos se mostraram receptivos à proposta e será verificada a viabilidade de 147 

organizar o evento, dando resposta a professor Marcelo Santiago, responsável pelo contato 148 

com os proponentes do evento. 4.3. Comemoração dos 10 anos do Curso de Engenharia Civil 149 

– O coordenador recapitulou discussões passadas sobre o evento, já que estava previsto para 150 

agosto deste ano. Professor Cleirton André Silva disse ter conversado com a Empresa Júnior 151 

do Curso de Engenharia Civil, que se encarregará de organizar o evento com o ajuda da 152 

Coordenação. Nada mais havendo para tratar, às dezesseis horas e vinte minutos, o 153 

coordenador agradeceu o comparecimento de todos e a sessão foi dada por encerrada. Para 154 

constar, eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, 155 

depois de aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. 156 

 157 

Ana Patrícia Nunes Bandeira ___________________________________                       158 

Ary Ferreira da Silva     ___________________________________                       159 

Celme Torres Ferreira da Costa   ___________________________________ 160 

Cleirton André Silva de Freitas   ___________________________________ 161 

João Hermínio da Silva    ___________________________________ 162 

Luiz Alberto Ribeiro Mendonça   ___________________________________ 163 

Maria Gorethe de Sousa Lima   ___________________________________ 164 
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Mário Henrique Gomes Pacheco   ___________________________________ 165 

Paulo Roberto Lacerda Tavares   ___________________________________ 166 

Rafael Perazzo Barbosa Mota    ___________________________________ 167 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho  ___________________________________ 168 

Marília Halina Girão Faria            ___________________________________  169 


