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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 1 

DOIS MIL E DEZOITO DO COLEGIADO DO CURSO DE 2 

ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 3 

DO SEMI-ÁRIDO – CÂMPUS PAU DOS FERROS. 4 

Aos sete dias de março de dois mil e dezoito, às dez horas e treze minutos, na sala onze da central de 5 

aulas dois, localizado no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da Universidade Federal Rural do 6 

Semi-Árido, realizou-se a Primeira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil 7 

sob a presidência do professor Wesley de Oliveira Santos. Estiveram presentes os seguintes 8 

representantes docentes: Alisson Gadelha de Medeiros, Marília Cavalcanti Santiago, Rogério de 9 

Jesus Santos e Wesley de Oliveira Santos. Representação discente: Layane Silva de Amorim. O 10 

presidente da reunião, professor Wesley de Oliveira Santos saudou a todos, abriu a reunião e 11 

colocou em discussão a pauta. O ponto um foi retirado, pois o arquivo com a ata não foi enviado a 12 

todos os membros do colegiado. Passando os pontos a seguinte ordem: primeiro ponto, processo de 13 

seleção para estagiário do curso de Engenharia Civil em estágio obrigatório para o Setor de 14 

Planejamento e Administração do Campus de Pau dos Ferros; segundo ponto, processo do discente 15 

Moisés Eduardo Lins Mendes Pinto, que requer substituição de TCC (monografia) por artigo 16 

científico; terceiro ponto, apreciação do questionamento dos discentes sobre o horário do 17 

componente curricular PEX-0287 Sistemas de Abastecimento de Água; quarto ponto, outras 18 

ocorrências. O presidente da reunião colocou em discussão o primeiro ponto de pauta, apontando que 19 

o ideal seria um Edital de Seleção com os critérios eliminatórios, que o discente deverá apresentar 20 

histórico onde consta a conclusão dos componentes curriculares do sétimo período concluídos e 21 

poderá ter concluído ou estar cursando componentes do oitavo período. Para tanto, foram definidos 22 

os seguintes critérios classificatórios: Currículo Lattes onde verifique-se a comprovação do domínio 23 

da ferramenta Excel ou similar, peso quatro; Índice de Eficiência Acadêmica informado no histórico, 24 

peso três; e entrevista, peso três. Ponto aprovado por unanimemente. O professor Rogério de Jesus 25 

Santos ficou responsável pela elaboração do edital para apresentar na próxima reunião deste 26 

colegiado. O segundo ponto que trata do processo do discente Moisés Eduardo Lins Mendes Pinto, 27 

que requer substituição de TCC (monografia) por artigo científico foi aprovado por unanimidade, 28 

condicionado à comprovação de que o Programa Acesso à Terra Urbanizada é cadastrado na Pró-29 

reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, do qual o artigo é fruto. No terceiro ponto o presidente passou 30 

a palavra ao professor Alisson Gadelha de Medeiros, professor da disciplina em questão, que 31 

explanou aos discentes presentes a dinâmica de construção dos horários dos componentes 32 

curriculares. A representante discente apresentou os argumentos dos requerentes, transporte dos 33 

municípios do entorno e a necessidade de estagiar nas prefeituras nesse dia. Foi sugerido e aprovado 34 

que o horário permaneceria como está e após o período de matrícula, caso todos os discentes 35 

concordarem com a modificação do sábado para a sexta-feira à tarde, o colegiado analisará a 36 

possibilidade de haver a devida alteração. No quarto ponto a professora Marília Cavalcanti 37 

Santiago perguntou quais as disciplinas da professora substituta Bianca Alencar Vieira, Resistência 38 

dos Materiais II, Fundações e Alvenaria Estrutural; sobre um possível remanejamento de carga 39 

horária que possibilitasse a oferta do componente curricular optativo Pavimentação. Mas diante da 40 

situação da carga horária da professora Bianca, não apresentou proposta. O professor Alisson 41 

Gadelha de Medeiros solicitou que na próxima reunião deste Colegiado fosse apresentado uma 42 

proposta de perfil e pontos para o concurso de professor efetivo que irá substituir o professor Rogério 43 

de Jesus Santos. O presidente pediu a palavra e relembrou à assembleia que, com o afastamento do 44 

professor Alisson Gadelha de Medeiros seria necessária a modificação da composição do 45 

Colegiado, visto que já se encontram afastados os professores Ádla Kellen Dionísio Sousa de 46 

Oliveira e Leonardo Henrique Borges de Oliveira. Por fim, nada mais tendo a tratar, o presidente da 47 
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reunião professor Wesley de Oliveira Santos agradeceu o comparecimento de todos e deu-se 48 

encerrada a reunião. E eu, Maria Jucione da Silva Nasser, secretária executivo, lavrei a presente 49 

ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo Presidente dessa reunião e os demais 50 

representantes da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – Câmpus Pau dos Ferros. 51 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 52 

Presidente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 53 

Wesley de Oliveira Santos __________________________________________________________ 54 

Representantes Docentes:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 55 

Alisson Gadelha de Medeiros _________________________________________________________  56 

Marília Cavalcanti Santiago __________________________________________________________ 57 

Rogério de Jesus Santos ___________________________________________________________ 58 

Representantes Discentes:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 59 

Layane Silva de Amorim (titular) ____________________________________________________  60 

Secretário Executivo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 61 

Maria Jucione da Silva Nasser ______________________________________________________ 62 

Pau dos Ferros-RN, quarta-feira, sete de março de dois mil e dezoito. (07/03/2018). xxxxxxxxxxxxxx 63 


