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Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dez horas, reuniram-se na sala 1 

de número oitenta e sete do terceiro bloco, no piso inferior da Universidade Federal do Cariri 2 

- UFCA, Campus Juazeiro do Norte, o Colegiado do Curso de Engenharia Civil para reunião 3 

ordinária, que contou com a presença dos seguintes representantes: Docentes: Antônio 4 

Carlos Alonge Ramos, Ary Ferreira da Silva, Clarice Dias de Albuquerque, Cleirton André Silva 5 

de Freitas, José Hermínio da Silva, Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão, Luiz Alberto Ribeiro 6 

Mendonça, Maria Silvana Alcântara Costa, Otávio Rangel de Oliveira e Cavalcante, Paulo 7 

Renato Alves Firmino, Paulo Roberto Lacerda Tavares, Plácido Francisco de Assis Andrade, 8 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho, Washington Luiz Rodrigues de Queiroz; Discentes: 9 

Francisco Gonçalves Tomaz Júnior, João Gabriel Machado Monteiro, Maria Bianca Quental 10 

Grangeiro, Ramon Müller dos Santos e Raul Lopes Sampaio Grangeiro; Técnico-11 

administrativo: Marília Halina Girão Faria. A Pauta da reunião: 1. Aprovação do conteúdo 12 

programático para Concurso de Professor Efetivo no setor de Estruturas; 2. Solicitação de 13 

quebra de pré-requisito (abaixo-assinado dos alunos) para as disciplinas de Métodos 14 

Numéricos Aplicados a Engenharia Civil e Eletromagnetismo; 3. Mudança de Horário da 15 

Disciplina Projetos de Construção de Edifícios I de 08h às 10h para 07h às 09h (requisição do 16 

aluno Raul Lopes Sampaio Granjeiro); 4. Solicitação de afastamento para pós-doutorado do 17 

professor João Hermínio da Silva; 5. Apresentação de um balancete de atividades do 18 

semestre/ano; 6. Orientações para 2015.1. O professor Vicente Helano Feitosa iniciou a 19 

reunião apresentando o conteúdo programático para o Concurso de Professor Efetivo no 20 

setor de Estruturas, que, submetido à apreciação dos presentes, foi aprovado em consenso. O 21 

professor Ary Ferreira da Silva citou a necessidade de designar uma Comissão Executiva para 22 

este concurso e foram indicados os seguintes nomes: Cleirton André Silva de Freitas, Vicente 23 

Helano Feitosa Batista Sobrinho, Washington Luiz Rodrigues de Queiroz. Aprovada a indicação 24 

sem considerações. Dando continuidade à pauta, o professor Vicente Helano Feitosa realizou 25 

a leitura do abaixo-assinado dos alunos solicitando a quebra de pré-requisito paras as 26 

disciplinas de Eletromagnetismo e Métodos Numéricos Aplicados a Engenharia Civil. 27 
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Primeiramente, no requerimento para a disciplina de Eletromagnetismo, os alunos alegaram a 28 

existência de precedentes e que o vínculo obrigatório impedia o avanço do curso, 29 

prejudicando-os. A professora Larissa Maria Argollo confirmou a existência de quebra de pré-30 

requisito concedida, no entanto, os demais docentes relataram que decisões anteriores foram 31 

julgamentos unilaterais, sem prévia consulta ao Colegiado. O professor Vicente Helano Feitosa 32 

reconheceu que o curso não pode ofertar mais turmas para a referida disciplina, com 33 

diversidade de horários e de professores, e acrescentou que foi acordado em reuniões 34 

anteriores que as solicitações de quebra de pré-requisitos seriam indeferidas, exceto em casos 35 

de caráter excepcional, colocando a solicitação para deliberação. Por unanimidade foi 36 

indeferida a solicitação de quebra de pré-requisito para a disciplina de Eletromagnetismo. O 37 

professor Plácido Francisco de Assis sugeriu que as normas para quebra de pré-requisito 38 

deveriam ficar sob a responsabilidade das unidades acadêmicas, no caso, do Centro de 39 

Ciências e Tecnologia, e não da Universidade ou da Coordenação do Curso. Em seguida, a 40 

solicitação de quebra de pré-requisito para a disciplina de Métodos Numéricos Aplicados a 41 

Engenharia Civil foi colocada para análise. O argumento utilizado pelos discentes foi de que a 42 

disciplina sequer havia sido aprovada no Plano Político Pedagógico do Curso (PPC) e que, 43 

portanto, não seria coerente cobrá-la como requisito de outra. O professor Vicente Helano 44 

Feitosa afirmou que a disciplina foi aprovada em reunião do Colegiado, porém não consta no 45 

PPC, pois pretende-se inserir esta informação após a efetivação do Aditivo de 46 

Reconhecimento do Curso, cujo processo ainda está em tramitação; desta forma, houve a 47 

alteração do conteúdo mas não houve revisão do pré-requisito. Prosseguindo, mencionou que 48 

em outras universidades o conteúdo da disciplina de Métodos Numéricos Aplicados a 49 

Engenharia Civil não é utilizado como requisito e que, ao invés de quebra de pré-requisito, a 50 

situação requeria a supressão desta disciplina como condição para outras. Além disto, 51 

sugeriu-se a alteração do nome da disciplina de Métodos Numéricos Aplicados a Engenharia 52 

Civil para Cálculo Numérico. O professor Cleirton André Silva de Freitas advertiu sobre a 53 

necessidade de aprovação prévia destas propostas pelo Núcleo Docente Estruturante do 54 
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Curso (NDE) de Engenharia Civil. Todos os presentes concordaram e autorizaram o 55 

coordenador do Curso, professor Vicente Helano Feitosa, a, após deliberação do NDE, aprovar 56 

“ad referendum” o que for decidido quanto à eliminação da disciplina de Métodos Numéricos 57 

Aplicados a Engenharia Civil como pré-requisito e alteração de nome. A seguir, foi informado 58 

aos presentes o pedido de afastamento para pós-doutorado do professor João Hermínio da 59 

Silva, acompanhado de documentação comprobatória da aprovação e projeto. Após 60 

congratulações, o pedido foi acatado. Levantou-se a questão sobre o período e a contratação 61 

de professor substituto para a vaga do Professor João Hermínio da Silva. O professor Ary 62 

Ferreira da Silva falou sobre a importância da criação de uma lista ordenada sobre os 63 

afastamentos para qualificação dos docentes a fim de acompanhar a quantidade de docentes 64 

por curso e períodos de afastamento, sugestão considerada pelos demais. Adiante, foi 65 

exposta a requisição do aluno Raul Lopes Sampaio Grangeiro para alteração do horário da 66 

disciplina de Projetos de Construção de Edifícios I de 08h às 10h para 07h às 09h. O Colegiado 67 

deu voz ao discente que explicou que a mudança seria para apenas um dia da semana 68 

(quarta) com o intuito de não coincidir com outra disciplina que ele tenciona cursar e, ainda 69 

assim, perderia uma hora de aula da disciplina seguinte. A professora Larissa Maria Argollo 70 

avaliou que o ônus da carga horária não ocasionaria reprovação, contudo o aluno ficaria no 71 

limite e indagou sobre a possibilidade de rever o horário de Análise de Estruturas I. O 72 

professor Vicente Helano Feitosa respondeu que não seria viável uma mudança de horário 73 

atendendo um aluno em detrimento aos diversos fatores que se alterariam, visto que o 74 

horário das aulas fora planejado e aprovado considerando as possibilidades do corpo docente, 75 

a sequência dos semestres, a infraestrutura da Universidade e, até mesmo, a disponibilidade 76 

de transporte público para os alunos. Dito isto, o assunto foi posto em votação, sendo 77 

indeferido por maioria. Para finalizar, o professor Vicente Helano Feitosa apresentou um 78 

balancete do ano de dois mil e quatorze do Curso de Engenharia Civil com estatísticas sobre o 79 

desempenho dos alunos no ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), 80 

números de alunos evadidos, reprovados e ativos, além de informações sobre a Semana de 81 
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Engenharia Civil 2014. Quanto ao ENADE, o professor Vicente Helano Feitosa pediu aos 82 

docentes que trabalhassem em sala de aula questões do exame para fins de avaliação futura. 83 

Já as informações da Semana de Engenharia Civil foram consideradas satisfatórias, porém, 84 

foram indicadas ações de incentivo e divulgação com o objetivo de fortalecer o evento: cobrar 85 

a presença dos alunos como atividade complementar, criar salas de convivência para trocas 86 

de conhecimento, sensibilizar a indústria local vislumbrando uma formação para o mercado 87 

de trabalho e um intercâmbio entre as Instituições Públicas de Ensino Superior com 88 

empresas/indústrias, diversificar as atividades do evento (minicursos, exposição de trabalhos, 89 

palestras), investir em ampla divulgação, etc.; resultando, assim, na proposta de unificar todas 90 

as semanas vinculadas ao Centro de Ciências e Tecnologia (Semana de Engenharia de 91 

Materiais e Semana de Engenharia Civil) e realizar apenas um evento denominado Semana de 92 

Ciências e Tecnologia. Outro ponto aludido trata-se das monitorias, pois os monitores estão 93 

dispersos, pouco aproveitados e em número reduzido. A professora Maria Silvana Alcântara 94 

disse que isto se deve ao fato dos monitores não terem uma sala e nem horários fixos e 95 

propôs ações como estabelecer um local para monitoria, elaborar material de apoio, além de 96 

fixar informativos em cada sala e enviar e-mail para todos os alunos do curso a cada semestre 97 

informando os monitores, horários e local. Na ocasião, o professor Vicente Helano Feitosa 98 

sugeriu que o Centro de Ciências e Tecnologia – CCT apresentasse à Pró-Reitoria de Ensino – 99 

PROEN, um novo modelo para Monitorias, menos burocrático e sem obrigatoriedade de 100 

publicações. Outra medida comentada foi a de definir pesos para as áreas de conhecimento e 101 

nota mínima de corte para os recém-ingressos nos cursos de graduação através do ENEM 102 

(Exame Nacional do Ensino Médio) para o ano de 2016. Nada mais havendo para tratar, a 103 

sessão foi dada por encerrada às doze horas e oito minutos, e, para constar, Eu, Marília Halina 104 

Girão Faria, Secretária Executiva do Centro de Ciências e Tecnologia - CCT, lavrei a presente 105 

ata que, lida e aprovada, será assinada pelos presentes.  106 

___________________________________ 

Ary Ferreira da Silva 

 ___________________________________ 

Antônio Carlos Alonge Ramos 
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___________________________________ 

Clarice Dias de Albuquerque 

 

  

 

___________________________________ 

Cleirton André Silva de Freitas 

 

___________________________________ 

João Hermínio da Silva 

 ___________________________________ 

Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão  

 

___________________________________ 

Luiz Alberto Ribeiro Mendonça 

 ___________________________________ 

Maria Silvana Alcântara Costa 

 

___________________________________ 

Otávio Rangel de Oliveira e Cavalcante  

  

___________________________________ 

Paulo Renato Alves Firmino 

 

___________________________________ 

Paulo Roberto Lacerda Tavares 

 

 ___________________________________ 

Placido Francisco de Assis Andrade 

___________________________________ 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho 

 ___________________________________ 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz 

 

___________________________________ 

Francisco Gonçalves Tomaz Júnior 

 

 ___________________________________ 

João Gabriel Machado Monteiro 

___________________________________ 

Maria Bianca Quental Grangeiro 

 

 ___________________________________ 

Ramon Müller dos Santos 

___________________________________ 

Raul Lopes Sampaio Grangeiro 

 

 ___________________________________ 

Marília Halina Girão Faria 

 


