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ATA DA SEXTA 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 DEZESSETE dias do mês de AGOSTO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às quatorze 3 

horas e vinte e cinco minutos, reuniram-se na sala de número trinta e quatro(34), no bloco C 4 

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

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

Cleirton André Silva de Freitas. Fizeram-se presentes os membros: docentes: Ana Patrícia 7 

Nunes Bandeira, Ary Ferreira da Silva, Erwin Ulises Lopez Palechor, Flávio Augusto Xavier 8 

Carneiro Pinho, Luiz Alberto Ribeiro Mendonça, Marcílio Luís Viana Correia, Maria Gorethe 9 

de Sousa Lima, Maria Silvana Alcantara Costa, Mário Henrique Gomes Pacheco, Paulo 10 

Roberta Lacerda Tavares, Rafael Perazzo Barbosa Mota, Vicente Helano Feitosa Batista 11 

Sobrinho; discentes: Maria Carolina da Silva Oliveira, Felipe Guilherme Gomes, Lucas 12 

Bezerra Feitosa dos Santos; e os não membros: discentes: Brenno Emanuel Ferreira Martins, 13 

Carlos Heitor Tavares Santana, Delanno Morghan de Oliveira Melo, Dheyson Renon Feitosa 14 

de Lima Saraiva, Erik Alves Piancó, Filipe Oliveira do Nascimento, Gabriela Linhares Landim, 15 

João Amancio Borges Silva, Larissa de Moraes Rocha, Lorena de Assis Simão, Lucas Welery 16 

Leite Pinto, Madson Lucas de Souza, Maria Bianca Quental Grangeiro, Maria Mariana 17 

Ribeiro Vieira, Natanael Vilarouca de Freitas da Costa, Paulo Henrique Fechine Silva, Pedro 18 

Anchieta da Silva, Pedro Paulo Firmino de Menezes, Raissa Barroso Silva, Raul Lopes 19 

Sampaio Grangeiro, Suyara Silva Melo, Tarcia Maria de Souza Vieira Alencar, Valmir Junior 20 

Araújo de Oliveira, Vinicius Castro de Pinho Neto, Vitor Ribeiro Cruz, Yngridi Yuri dos Santos 21 

Oliveira; e Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva CCT). Havendo quórum, o 22 

coordenador cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1.APROVAÇÃO DA(S) ATA(S) DA(S) 23 

REUNIÃO(ÕES) ANTERIOR(ES) – As atas das reuniões do Colegiado realizadas nos dias 24 

quinze(15) de junho e oito(08) de julho do corrente ano estão em elaboração e serão 25 

colocadas para aprovação em reunião posterior. 2.EXPEDIENTE: Inclusão e exclusão de 26 

matérias na Ordem do Dia: inclusão do(s) item(ns) 3.7 Matrícula cancelada do aluno Gabriel 27 

Machado. O coordenador pediu alteração na ordem de discussão dos itens da pauta, 28 

conforme a ordem do dia a seguir. 3.ORDEM DO DIA: 3.1.Homologação ‘Ad Referendum’ de 29 

renovação de afastamento docente – a) Marcos José Timbó Lima Goes; b) Dimas de Castro 30 

Silva Neto; c) Francisco José Pereira de Almeida – Em razão das férias docentes, não se pôde 31 

realizar reunião do Colegiado para análise dos pedidos, sendo necessária a emissão de 32 

aprovação ad referendum. Mediante a justificativa de cumprimentos aos prazos, as 33 

solicitações de renovação de afastamento para capacitação foram postas em apreciação pelos 34 

membros, sendo homologadas sem contestação. 3.2. Apreciação do Banco de Dados da Pró-35 

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) – Redistribuição/Aproveitamento de Candidato – 36 

Professor Cleirton André Silva explicou que além da vaga de Construção Civil do Relatório da 37 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) havia mais uma(01) vaga para o setor, 38 

proveniente da redistribuição da professora Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão. Desta 39 

forma, solicitou consulta ao Banco de Dados da PROGEP para provimento imediato, 40 

considerando a premência do curso que conta apenas com um(01) docente na área em sala 41 

de aula. Assim, foram avaliados três(03) inscritos, a saber: Aerson Moreira Barreto, Raimundo 42 
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Aprigio de Menezes Júnior, e Valquíria Melo Souza Correia. Os currículos dos dois primeiros 43 

candidatos já haviam sido avaliados em reunião anterior, permanecendo o julgamento de não 44 

adequação, em totalidade, ao perfil requisitado. À terceira candidata também coube o mesmo 45 

julgamento, pois não possui formação especializada na área pretendida, de Construção Civil, e 46 

sim uma formação abrangente com ênfase em Saneamento e/ou Administração. Não 47 

identificados candidatos com perfil para provimento da vaga, passou-se à definição sobre a 48 

realização do concurso. 3.3.Comissão Executiva e Exigências para o Concurso de Docente 49 

Efetivo de Construção Civil – Não identificados candidatos com perfil no Banco de Dados da 50 

PROGEP, avaliados conforme item 3.8 desta sessão, o Colegiado decidiu pela realização de 51 

concurso, deliberando em consenso, conforme a seguir: Comissão: Presidente: Ary Ferreira da 52 

Silva, 1º Membro: Cleirton André Silva de Freitas, 2º membro: Marcílio Luís Viana Correia, 53 

Secretário: Rafael Perazzo Barbosa Mota. Exigências: Abertura: doutorado, 1º reabertura: 54 

mestrado, 2º reabertura: mestrado. Formação: Graduação em Engenharia Civil com ênfase em 55 

Construção Civil; Mestrado em Construção Civil; Doutorado em Construção Civil.  56 

3.4.Adiamento da Semana de Engenharia Civil “10 anos de Curso” – A data anteriormente 57 

acordada, de dezoito(18) a vinte e um(21) de outubro conflitará com a realização da Mostra 58 

UFCA, somando-se ao pouco tempo para organização e estabelecimento de parcerias para 59 

captação de recursos. Desta forma, o coordenador propôs adiamento do evento para os dias 60 

vinte e quatro(24) a vinte e sete(27) de outubro. Proposição aprovada. Como a programação 61 

iniciará na noite do dia vinte e quatro(24), determinou-se que haverá aula normalmente pela 62 

manhã e tarde. 3.5.Solicitação do aluno Raul Lopes Sampaio Grangeiro para quebra de pré-63 

requisito – Passada a palavra ao discente, ele explicou que já cursou todas as disciplinas 64 

obrigatórias, optativas e TCC1, faltando apenas TCC2 e outras duas(02) disciplinas, em que 65 

uma delas é pré-requisito da outra, a saber ECI0035 - PROJETO E CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 66 

II é pré-requisito de ECI0041 - GERENCIAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL I. Posta em votação, a 67 

solicitação foi deferida unanimemente, por se tratar de aluno formando. A coordenação 68 

realizará a matrícula do aluno nas referidas disciplinas. 3.6.Casos de alunos que extrapolam o 69 

tempo de curso – Professor Cleirton André Silva comentou que, de acordo com a Pró-Reitoria 70 

de Ensino (PROEN), não há mais jubilamento por exceder o tempo de curso, o que possibilita 71 

aos discentes solicitarem prorrogação de vínculo indefinidamente. Desta forma, gera-se uma 72 

demanda retida e recorrente de atendimento, e a coordenação, atualmente sem apoio 73 

técnico, fica sobrecarregada. Sugeriu, então, pensar em uma forma de automatizar essa 74 

renovação pelo sistema acadêmico SIGAA. 3.7.Matrícula cancelada do aluno Gabriel 75 

Machado – O coordenador apresentou o caso do aluno, que já havia assinado termo de 76 

ciência, porém, reincidiu na reprovação e por isso teve a matrícula cancelada. O discente 77 

relatou tratar-se de uma reprovação por falta ocasionada por conflito de horário entre o 78 

estágio e uma disciplina, que na época de matrícula foi ofertada quarta à tarde, sendo 79 

posteriormente modificada para sexta. Além de atingir o limite de reprovações permitido, 80 

está impedido de realizar qualquer solicitação no sistema SIGAA, pois, lançada no sistema a 81 

reprovação por falta antes de encerrada a disciplina, não há como trancá-la, apenas de 82 

trancamento total do curso. Na visão do aluno, seria injusto ter que trancar todas as 83 

disciplinas e abrir mão do seu rendimento em outros componentes por conta de uma 84 
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disciplina não cursada por choque de horário não previsto, e que pode acarretar a perda de 85 

vínculo com a universidade. Professor Cleirton André Silva orientou o aluno a repassar o caso 86 

para avaliação na Câmara de Ensino, pois deliberar sobre uma solução fugia ao escopo do 87 

Colegiado do Curso, visto que as normativas são institucionais. 3.8.Destacar os pré-requisitos 88 

de Projeto de Graduação (TCC) I e II, e Estágio Supervisionado – Professor Cleirton André 89 

Silva exibiu a matriz curricular para destacar os critérios vigentes para TCC: em TCC1 são pré-90 

requisitos os componentes ECI0046-ANÁLISE DE ESTRUTURAS II, ECI0050-OPERACAO DE 91 

SISTEMAS DE TRANSPORTES, e ECI0051-SANEAMENTO II mais cem por cento(100%) das 92 

disciplinas do ciclo básico; para Estágio Supervisionado: os requisitos são as disciplinas 93 

ECI0049-PONTES I, ECI0050-OPERACAO DE SISTEMAS DE TRANSPORTES e ECI0052-94 

BARRAGENS, mais cem por cento(100%) das disciplinas do ciclo básico e oitenta e três por 95 

cento(83%) das disciplinas obrigatórias. Segundo o coordenador, estes últimos requisitos para 96 

estágio não constam no Projeto Pedagógico nem no Manual de Estágio. Informou, ainda, que 97 

o sistema acadêmico SIGAA por classificar TCC e Estágio como atividades, não está atendendo 98 

aos pré-requisitos destes componentes, gerando uma série de entraves. Na opinião da aluna 99 

Lorena de Assis Simão, a oferta anual de disciplinas somada à alta retenção acaba gerando um 100 

atraso acumulado, o que dificulta a conclusão do curso obedecendo a todos os pré-requisitos. 101 

Sem citar os horários das obrigatórias que inviabilizam o aluno de firmar estágio, pois não 102 

dispõe de turno livre. Em síntese, foram apresentadas situações que em que atrelar requisito 103 

de TCC e Estágio a disciplinas ou a semestre ou à porcentagem de carga horária, sempre 104 

geraria retenção. Não havendo consenso, e como medida de regularização para TCC e Estágio, 105 

decidiu-se por resolver os casos dos alunos formandos até 2017.1 presentes na reunião, 106 

permitindo a quebra excepcional das disciplinas pré-requisitos, mas observando o critério de 107 

cem por cento(100%) do básico mais oitenta por cento(80%) da carga horária das disciplinas 108 

obrigatórias. Em seguida, professor Paulo Roberto Lacerda recomendou aprofundar a questão 109 

no Núcleo Docente Estruturante, para posterior apreciação pelo Colegiado, pois é preciso 110 

definir quais disciplinas fazem parte do básico e do profissional, e a relação de necessidade 111 

para TCC e Estágio; principalmente na transição do antigo para o novo PPC. Professor Vicente 112 

Helano Feitosa salientou que decisões do Colegiado podem ser postas em prática antes da 113 

formalização do aditivo ao PPC, contanto que estejam registradas em ata. Após a discussão, 114 

definiu-se o cronograma de seminários: os alunos matriculados em TCC1, que ainda não 115 

apresentaram os projetos, deverão apresenta-los até o final da próxima semana, caso 116 

contrário, serão reprovados. Os aprovados serão matriculados em TCC2. Os discentes que 117 

requisitarem matrícula em TCC1 em setembro apresentarão em dezembro, começando TCC2 118 

em janeiro. Sobre a função de coordenador de estágio, professor Marcílio Luís Viana relatou 119 

alguns empecilhos, como a inexistência de representante legal da instituição para assinatura 120 

dos documentos de convênio. Professor Ary Ferreira da Silva, como diretor do Centro, ficou 121 

de averiguar a situação para resolvê-la. Retornando à temática dos pré-requisitos, professor 122 

Cleirton André Silva explanou sobre situações em que os alunos da Civil cursam disciplinas em 123 

Engenharia de Materiais e, depois, solicitam aproveitamento de disciplinas quando estas não 124 

são equivalentes no SIGAA, nem possuem os mesmos pré-requisitos. Neste momento, 125 

professor Mário Henrique Gomes Pacheco exemplificou com a disciplina de 126 
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ELETROMAGNETISMO do Curso de Engenharia de Materiais, que possui apenas FÍSICA 127 

FUNDAMENTAL II como pré-requisito, quando na Engenharia Civil, além de FÍSICA 128 

FUNDAMENTAL II exige CÁLCULO FUNDAMENTAL II e ÁLGEBRA LINEAR.  O coordenador 129 

também questionou a necessidade de CÁLCULO FUNDAMENTAL II como pré-requisito de 130 

TOPOGRAFIA. Os membros foram anuentes sobre a exclusão de Cálculo II como pré-requisito 131 

de Topografia. Será requisitado aditivo. Os assuntos de pré-requisitos e de equivalências serão 132 

encaminhados para os NDE´s dos respectivos cursos para análise. 3.9.Critérios para o número 133 

de vagas de Transferidos e Graduados – Professor André Cleirton Silva elaborou gráfico com a 134 

quantidade de alunos do curso, demonstrando que além da entrada de cinquenta(50) alunos 135 

por semestre, a PROEN disponibiliza vagas para transferidos e graduados com base em vagas 136 

ociosas no intervalo de quatro(04) anos. Ou seja, a oferta não é o número real de 137 

ingressantes, e sim a oferta mais as vagas para transferidos e graduados. Situação agravada 138 

pela média de formandos por semestre em torno de vinte(20) a trinta(30) alunos. A 139 

duplicidade da oferta em 2012 foi repentina, sem proporcionar a expansão da infraestrutura e 140 

do quadro docente do curso. A sugestão da coordenação é de solicitar a redução do número 141 

de ingressantes de trinta(30) por semestre; e que vagas remanescentes sejam disponibilizadas 142 

para o SISU ou mudança de curso. Professor Cleirton André Silva elaborará relatório para 143 

apresentar à Câmara de Ensino. Todos cientes e de acordo com a prosposta. 3.10. Proposta 144 

de elaboração de documento de solicitação de redução de vagas – Professor Cleirton André 145 

da Silva Freitas comunicou que ainda está elaborando o documento acerca da situação do 146 

curso destinado à gestão superior para providências. 3.11. 4. INFORMES: 4.1. Apresentação 147 

dos docentes recém-ingressos – O coordenador apresentou os docentes Erwin Ulises Lopez 148 

Palechor e Flávio Augusto Xavier Carneiro Pinho, ambos do setor de Estruturas, dando-lhes 149 

boas-vindas. Às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, nada mais havendo para tratar, o 150 

coordenador agradeceu o comparecimento de todos e a sessão foi dada por encerrada. Para 151 

constar, eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, 152 

depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 153 

                 154 

Ana Patrícia Nunes Bandeira    ___________________________________                       155 

Ary Ferreira da Silva     ___________________________________                       156 

Erwin Ulises Lopez Palechor    ___________________________________                       157 

Flávio Augusto Xavier Carneiro Pinho  ___________________________________                       158 

Luiz Alberto Ribeiro Mendonça   ___________________________________                       159 

Marcílio Luís Viana Correia    ___________________________________                       160 

Maria Gorethe de Sousa Lima   ___________________________________                       161 

Maria Silvana Alcantara Costa   ___________________________________                       162 

Mário Henrique Gomes Pacheco   ___________________________________                       163 

Paulo Roberta Lacerda Tavares   ___________________________________                       164 
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Rafael Perazzo Barbosa Mota   ___________________________________                       165 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho  ___________________________________                       166 

Maria Carolina da Silva Oliveira   ___________________________________                       167 

Felipe Guilherme Gomes    ___________________________________                       168 

Lucas Bezerra Feitosa dos Santos   ___________________________________                       169 


