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Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e quatorze, às 08h 30min, reuniram-se na 1 

sala nº 70, do 3º bloco no piso superior, da Universidade Federal do Cariri, os representantes 2 

do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, para reunião ordinária. Que contou com a 3 

presença dos seguintes membros: Docentes, Vicente Vicente Helano F. Batista, Ary Ferreira da 4 

Silva, Ana Patrícia N. Bandeira, Larissa Maria A. de Arruda Falcão, Maria Gorethe de Souza 5 

Lima, Paulo Roberto Lacerda Tavares e Janeide Ferreira A. de Oliveira. Discentes, Clodoaldo 6 

Rodrigues Castro Costa. O professor Vicente Helano abriu a reunião falando sobre a provação 7 

da ata da reunião anterior. Perguntou se havia algum ponto a ser discutido. Lembrou que 8 

naquela reunião havia sido discutido sobre a contratação de professores. A professora Larissa 9 

disse que não concordava com um dos assuntos deliberados na reunião anterior e registrado 10 

em ata. Depois de ser debatido o ponto de discordância da ata da reunião anterior, sobre a 11 

contratação de professores, foi agendada uma nova reunião, para o dia 21/10, para deliberar 12 

sobre esse assunto. Continuando o professor Vicente Helano falou sobre a aprovação da 13 

prévia de demanda de disciplinas para 2015.1. Disse que precisava de professor para ministrar 14 

a disciplina de “Desenho”, por isso solicitou a prof.ª Janeide que ministrasse a mesma. A 15 

professora Janeide concordou em ministrar a disciplina. Foi informado que a disciplina de 16 

Desenho será ofertada para 30 alunos. Após apresentado o quadro de disciplinas foram 17 

aprovados os horários das obrigatórias. Na sequência foi analisada a solicitação de 18 

redistribuição do professor Raimundo Aprígio. O professor Vicente Helano informou esse 19 

pedido de redistribuição ainda não foi formalizado. Após analise do curriculum do professor 20 

Raimundo, o Colegiado aprovou a, possível, redistribuição. Continuando foi analisado o 21 

pedido de renovação do afastamento, para aperfeiçoamento, do professor Rafael Perazzo, 22 

que foi aprovado pelos presentes. O professor Helano falou sobre a demanda do curso de 23 

Engenharia de Materiais para professor de Engenharia Ambiental. Foi questionado pelo grupo 24 

o afastamento da professora Ruth. O professor Ary informou que solicitou um 25 

posicionamento da Progep em relação ao caso, mas até o momento não obteve resposta. 26 

Ficou decidido que a professora Gorethe irá ministrar a disciplina de Engenharia Ambiental, 27 
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ficando para ser definido o horário. Continuando o professor Helano falou sobre a demanda 28 

de professor para ministrar a disciplina de fundamentos de estatística, a ser ofertada no curso 29 

de Administração Pública. Informou que o problema já foi resolvido. O professor Helano 30 

passou a falar sobre os alunos, Lacordaire, Francisco Ednaldo e Izadora, que buscam 31 

autorização para matricular-se em Projeto de Monografia. E perguntou ao grupo se basta 32 

completar uma ênfase para iniciar um Projeto de Monografia. A professora Ana patrícia disse 33 

que o TCC só pode ser defendido no final do curso. Já o professor Ary, disse que é possível e 34 

citou o caso do aluno Elvis.  Continuando, o professor Helano falou sobre a possível data para 35 

a realização da semana de Engenharia Civil, para o período de 2015. A professora Larissa 36 

sugeriu a primeira quinzena de setembro de dois mil e quinze e todos concordaram. O 37 

professor Helano informou que as reuniões ordinárias do Colegiado devem acontecer em 38 

nova data e sugeriu o primeiro dia útil de cada mês. Todos concordaram. O professor Helano 39 

comunicou que no próximo semestre, cada docente deverá elaborar um plano de trabalho. 40 

Continuando o grupo passou a discutir sobre a realização de Concurso Público para a 41 

contratação novos professores. O Professor Helano informou que para realização de concurso 42 

será necessário observar a resolução da UFC, que exige como pré-requisito a experiência na 43 

área. A professora Larissa sugeriu o nome do professor Ary para presidir a banca do concurso.  44 

Resumo das decisões e pendências: 45 

 Contratação de professores: será deliberado em reunião agendada para o dia 21/10;  

 Disciplina de Desenho para 2015: será ministrada pela prof.ª Janeide Ferreira; 

 Quadro de Disciplinas obrigatórias para 2015: aprovadas; 

  Redistribuição: foi aprovada pelo Colegiado a vinda do professor Raimundo Aprígio; 

 Demanda de Eng.ª Ambiental: será ministrada pela prof.ª Gorethe; 

 Semana de Eng.ª Civil: foi programada para a 1ª quinzena de setembro de 2015;  



        
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
CAMPUS DE JUAZEIRO DO NORTE 

CCT – CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
CORDENAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE ENG.ª CIVIL – OUTUBRO  
 

3 
 

 Reuniões do Colegiado: ficou agendado para o 1º dia útil de cada mês; 

 Plano de Trabalho: todos os docentes devem elabora semestralmente. 

Nada mais havendo para tratar a sessão foi dada por encerrada, para constar, Eu, Domingos 46 

Sávio Ferreira Cordeiro, Assistente em Administração do CCT, lavrei a presente ata que lida e 47 

aprovada será assinada pelos presentes. 48 
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