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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), no exercício do ano de dois mil e quinze. Ao 2 

PRIMEIRO dia do mês de DEZEMBRO de DOIS MIL E QUINZE, às dezesseis horas e dezesseis 3 

minutos, reuniram-se na sala de número vinte e três (23A), no bloco A da Universidade 4 

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

Engenharia Civil, em sessão ordinária, convocada e presidida pelo diretor do Centro de 6 

Ciências e Tecnologia, Ary Ferreira da Silva. Fizeram-se presentes os membros: docentes: 7 

Cleirton André Silva de Freitas, Juscelino Pereira Silva, Luiz Alberto Ribeiro Mendonça, 8 

Marcelo Oliveira Santiago, Maria Gorethe de Sousa Lima, Paulo Roberto Lacerda Tavares, 9 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho e Washington Luiz Rodrigues Queiroz; membros 10 

discentes: Maria Carolina da Silva Oliveira e Lucas Bezerra Feitosa dos Santos (suplente); e os 11 

não membros: Danilo Medeiros Gonçalves (discente), Suzana Leite Melo (discente), Marcos 12 

Mateus Neves Coelho (discente) e Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo 13 

quorum, o diretor Ary Ferreira da Silva cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. Aprovação 14 

da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião do Colegiado realizada no dia cinco (05) de 15 

novembro de dois mil e quinze (2015) foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos 16 

membros para apreciação prévia e foi aprovada sem alterações. 2. Orientação de Trabalho de 17 

Conclusão de Curso (TCC) do aluno Bruno Varela pelo docente substituto Antônio Italcy de 18 

Oliveira Júnior – O discente Bruno Varela explanou sobre sua intenção de realizar trabalho na 19 

área de Construção Civil, a qual está sem docentes efetivos no momento; e que conversou 20 

com o professor Antônio Italcy de Oliveira, que se prontificou a orientá-lo. Logo após, 21 

professor Vicente Helano Feitosa informou sobre a instrução da Pró-Reitoria de Ensino de não 22 

permitir a orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) por docentes substitutos, pelo 23 

vínculo empregatício provisório. Desta forma, foi proposto ao aluno procurar um docente 24 

efetivo, para assumir a função de orientador, e sugerir a coorientação ao professor Antônio 25 

Italcy de Oliveira. A respeito do assunto, professor Vicente Helano Feitosa recomendou que os 26 

temas dos TCC´s, assim como a banca julgadora para defesa, fossem colocados em 27 

deliberação pelo Colegiado, fluxo este que deveria ser regulamentado pelo Projeto 28 

Pedagógico do Curso (PPC). 3. Solicitação da aluna Fernanda Mota Cavalcante para mudança 29 

de horário da disciplina ECI0030 - Análise de Planejamento de Sistemas de Transportes de 30 

segunda para quarta no mesmo horário – Professor Vicente Helano Feitosa expôs a tabela 31 

com horários da demanda 2016.1. Após, o docente da referida disciplina, professor Ary 32 

Ferreira da Silva, informou que por ele não haveria problema a modificação; porém, foi 33 

advertido pelos demais que esta alteração poderia beneficiar um(a) aluno(a) em detrimento 34 

do restante da turma. Por conseguinte, solicitação indeferida. 4. Suspeita de plágio na criação 35 

do logotipo do Curso de Engenharia Civil pelo aluno Márcio Wenderson – Professor Vicente 36 

Helano Feitosa contextualizou as razões da suspeita de plágio, apontadas por um dos 37 

concorrentes sobre o desenho do logotipo vencedor, alegando que havia sido retirado da 38 

internet. Ao realizar pesquisa em sites de busca, não encontrou o logotipo idêntico e 39 

perguntou ao vencedor do concurso acerca das fontes dos desenhos utilizados para compor o 40 

símbolo. Posteriormente à opinião dos membros, não foi identificado plágio. A coordenação 41 

irá enviar o logotipo vencedor para a Diretoria de Comunicação para ajustes e adequação ao 42 
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manual de identidade institucional. 5. Aditivo ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC) com a 43 

solicitação do professor Luiz Alberto Ribeiro Mendonça para alteração na disciplina optativa 44 

de “Água Subterrânea” – Professor Luiz Alberto Ribeiro explicou ser necessário aumentar o 45 

número de créditos de três (03) para quatro (04) por ser o conteúdo da disciplina muito 46 

extenso, e que pretende ofertá-la no segundo semestre de dois mil e dezesseis (2016). 47 

Alteração de carga horária/créditos aprovada. 6. Eleição para a coordenação – Professor 48 

Vicente Helano Feitosa falou sobre sua experiência durante os dois anos em que atuou na 49 

coordenação, elencando as conquistas e as dificuldades enfrentadas. Disse que se empenhou 50 

bastante, contudo, deixava a função com a frustração de não ter conseguido finalizar a 51 

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Em seguida, consultou entre os 52 

docentes os interessados a se candidatar à função de coordenador. Não havendo 53 

manifestação, indicou o professor Washington Luiz Rodrigues, que aceitou. Posta a indicação 54 

em votação, não houve objeção; eleito, portanto, o professor Washington Luiz Rodrigues 55 

como novo coordenador do Curso de Engenharia Civil. Quanto à vice-coordenação, ficará para 56 

votação posterior. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às 57 

dezessete horas e vinte e nove minutos, e, para constar, eu, Marília Halina Girão Faria, 58 

secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos 59 

presentes. 60 

 61 

Ary Ferreira da Silva                         _________________________________________                                            62 

Cleirton André Silva de Freitas                  _________________________________________                                            63 

Juscelino Pereira da Silva                          _________________________________________                                            64 

Luiz Alberto Ribeiro Mendonça                   _________________________________________                                            65 

Marcelo Oliveira Santiago                            _________________________________________                                            66 

Maria Gorethe de Sousa Lima                     _________________________________________                                            67 

Paulo Roberto Lacerda Tavares               _________________________________________                                            68 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________                                            69 

Washington Luiz Rodrigues Queiroz          _________________________________________                                            70 

Lucas Bezerra Feitosa dos Santos                 _________________________________________                                            71 

Maria Carolina da Silva Oliveira               _________________________________________                                            72 

Danilo Medeiros Gonçalves                       _________________________________________                                            73 

Marcos Mateus Neves Coelho                 _________________________________________                                            74 

Suzana Leite Melo              _________________________________________                                            75 

Marília Halina Girão Faria                           _________________________________________                                            76 


