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ATA DA QUINTA 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 2 

DEZENOVE dias do mês de OUTUBRO de DOIS MIL E QUINZE, às dezesseis horas e dezessete 3 

minutos, reuniram-se na sala de número vinte, no piso inferior do bloco A, da Universidade 4 

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

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

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

Ferreira da Silva, Cleirton André Silva de Freitas, Luiz Alberto Ribeiro Mendonça, Luiz Paulo 8 

Aragão Almeida, Maria Silvana Alcântara Costa, Paulo Roberto Lacerda Tavares, Plácido 9 

Francisco de Assis Andrade, Robério Alexandre Coelho, Rosilda Benício de Souza, e 10 

Washington Luiz Rodrigues Queiroz; discentes: Maria Carolina da Silva Oliveira; e os não 11 

membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quorum, o professor 12 

Vicente Helano Feitosa iniciou a sessão. 1. Aprovação da ATAS das reuniões anteriores – As 13 

Atas das Reuniões do Colegiado realizadas nos dias dois de junho de dois mil e quinze e treze 14 

de agosto de dois mil quinze foram encaminhadas aos endereços eletrônicos dos membros 15 

para apreciação prévia e foram aprovadas sem alterações. 2. Definição de Pesos e nota de 16 

corte para o SISU – ENEM/2015 – O professor Vicente Helano Batista explicou o cenário atual 17 

da UFCA, no qual a nota de corte de ingresso pelo SISU é não zerar em nenhuma prova e que 18 

não há pesos diferenciados entres as áreas do exame. Acrescentou ainda que, priorizando as 19 

áreas específicas, será como afunilar a seleção para aqueles candidatos que realmente 20 

tenham o perfil e o desempenho voltados para os cursos do Centro de Ciências e Tecnologia, 21 

evitando assim evasão e inadequação do aluno por não acompanharem o ritmo da graduação. 22 

O professor Cleirton André Silva ressaltou que um dos pontos negativos na avaliação do curso 23 

pelo Ministério da Educação (MEC), foi a infraestrutura, e questionou a adequação da 24 

quantidade de alunos pretendida à capacidade real, de forma a garantir a qualidade da 25 

formação. Sugeriu reduzir o número de ingressantes do curso de Engenharia Civil, que 26 

atualmente está em cem(100) alunos para sessenta(60) e destinar as outras vagas restantes, 27 

quarenta(40), para os novos cursos a serem implantados. Isto é, planejar para melhorar a 28 

próxima avaliação do MEC. Findo o debate e demonstrado exemplos de pesos adotados por 29 

outras instituições, pôs em deliberação a seguinte distribuição de pesos por áreas: a) 30 

Matemática e suas Tecnologias 3,5; b) Ciências da Natureza e suas Tecnologias 3,0; c) Ciências 31 

Humanas e suas Tecnologias 1,0; d) Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 1,5; e) Redação 32 

2,5; a nota de corte será a mesma adotada, sem alterações. Proposta aprovada 33 

unanimemente. 3. Proposta de Concurso para Criação do Logotipo do Curso de Engenharia 34 

Civil – Professor Vicente Helano Batista consultou os demais membros sobre a sugestão de 35 

concurso para criação do logotipo para o curso de Engenharia Civil. Ficou de elaborar o edital, 36 

que será de livre adesão (aberto à participação de alunos, técnicos, docentes e sociedade 37 

civil). Todos os presentes concordaram. 4. Concurso para técnicos laboratoristas: definição 38 

das comissões e exigências de formação – O professor Vicente Helano Batista comunicou que 39 

foi solicitada abertura de concurso para técnicos para os laboratórios de Mecânica dos 40 

Solos/Pavimentação, Estruturas/Materiais de Construção e Central Analítica/Química e que 41 

precisariam definir comissões executivas para organização do concurso, resultando na 42 
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seguinte proposição: a) Geotecnia/Pavimentação: Ary Ferreira da Silva (presidente), Maria 43 

Gorethe de Sousa Lima, Ana Candida de Almeida Prado e Diana Rodrigues de Lima 44 

(secretária); b) Estruturas/Materiais de Construção: Washington Luiz Rodrigues de Queiroz 45 

(presidente), Cleirton André Silva de Freitas, André Wesley Barbosa Rodrigues e Joseilson 46 

Oliveira Rodrigues (secretário); c) Central Analítica/Química: Marcelo Oliveira Santiago 47 

(presidente), Francisco José de Paula Filho, Allana Kellen Lima Santos e José Duvilardo 48 

Florencio de Oliveira (secretário). Não havendo objeções às indicações, a secretaria do CCT 49 

encaminhará convite aos indicados. Em seguida, discutiu-se as exigências de formação, não 50 

havendo consenso, decidiu-se que as comissões é que definirão as exigências de acordo com o 51 

perfil de cada área. 5. Revisão das exigências para a segunda reabertura dos concursos para 52 

professor efetivo nas áreas de Construção Civil e Estruturas – Professor Vicente Helano 53 

Batista falou sobre os concursos do Centro que estavam acontecendo e a situação de 54 

inscritos: a) Cálculo Numérico: Abertura teve nove inscritos com diferentes titulações, no 55 

entanto, há candidatos dentro do perfil; b) Estruturas: Abertura com uma(01) inscrição 56 

indeferida por falta de pagamento e Primeira Reabertura com um(01) candidato inscrito com 57 

titulação de graduado, portanto, mesmo aprovado não assumirá por não apresentar a 58 

titulação exigida; c) Construção Civil/Materiais de Construção: Abertura com duas(02) 59 

inscrições deferidas, contudo, apenas um(01) candidato tem a titulação, porém não se 60 

enquadra no perfil; d) Construção Civil/Instalações Prediais: Abertura e Primeira Reabertura, 61 

ambas com uma(01) inscrição indeferida por falta de pagamento. Explicou que o fato de haver 62 

inscritos fora das exigências dos editais, deve-se ao não impedimento legal de inscrição e 63 

apenas impedimento de posse, conforme explanações da Procuradoria da UFCA, e que, nestes 64 

moldes, acarretava prejuízos financeiros e de tempo na realização do certame. Professor 65 

Cleirton André Silva sugeriu para o concurso de Estruturas, no qual o candidato não poderá 66 

assumir por não possuir titulação exigida, que fosse solicitado à Pró Reitoria de Gestão de 67 

Pessoas (PROGEP) a aceitação de indicação de Banca Julgadora com docentes da própria 68 

região (Instituto Federal de Juazeiro do Norte, Universidade Regional do Cariri, dentre outras) 69 

e reduzir a titulação para mestrado. Acatada a sugestão por todos, delimitou-se a seguinte 70 

exigência para o Concurso na Área de Construção Civil/Instalações Prediais: GRADUAÇÃO EM: 71 

Engenharia Civil; MESTRADO EM: Engenharia Civil com ênfase em Construção Civil, 72 

Construção Civil, Estruturas e Construção Civil, Engenharia de Produção. 6. Solicitação da 73 

aluna Cícera Lyndiane para inclusão da atividade voluntária da Pastoral da Sobriedade como 74 

atividade artístico-cultural e esportiva para geração de carga horária extracurricular – 75 

Apresentada a solicitação da discente, que pediu transferência para Mossoró-RN, os 76 

presentes aprovaram com a ressalva de que esse caso seja repassado ao Núcleo Docente 77 

Estruturante (NDE) do Curso de Engenharia Civil para delimitar na Reformulação do Projeto 78 

Político Pedagógico do curso as atividades consideradas para contagem extracurricular, a fim 79 

de normatizar solicitações futuras. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por 80 

encerrada às dezoito horas e dez minutos, e, para constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, 81 

secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos  82 

presentes. 83 
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Ary Ferreira da Silva                                       _________________________________________                                            85 

Cleirton André Silva de Freitas                    _________________________________________                                            86 

Luiz Alberto Ribeiro Mendonça                     _________________________________________                                            87 

Luiz Paulo Aragão Almeida                            _________________________________________                                            88 

Maria Carolina da Silva Oliveira                 _________________________________________                                            89 

Maria Silvana Alcântara Costa                  _________________________________________                                            90 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                 _________________________________________                                            91 

Plácido Francisco de Assis Andrade           _________________________________________                                            92 

Robério Alexandre Coelho                             _________________________________________                                            93 

Rosilda Benício de Souza                             _________________________________________                                            94 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho    _________________________________________                                            95 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz       _________________________________________                                            96 

Marília Halina Girão Faria                            _________________________________________                                            97 

 


