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ATA DA QUARTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO 1 

DE DOIS MIL E DEZESSETE DO COLEGIADO DO CURSO DE 2 

ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 3 

DO SEMI-ÁRIDO – CÂMPUS PAU DOS FERROS. 4 

Aos vinte e dois dias de novembro de dois mil e dezessete, às dezoito horas, na sala onze da central 5 

de aulas dois, localizado no Câmpus de Pau dos Ferros da Universidade Federal Rural do Semi-6 

Árido, realizou-se a Quarta Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil sob a 7 

presidência do professor Rogério de Jesus dos Santos. Estiveram presentes os seguintes 8 

representantes docentes: Marília Cavalcanti Santiago e Wesley de Oliveira Santos. No entanto, a 9 

representação discente foi realizada por Sávio Felipe Pereira Barbosa. Foram convidados o 10 

professor Matheus Fernandes de Araújo Silva e o coordenador de graduação tempore, o vice-11 

diretor professor José Flávio Timóteo Júnior. A reunião apresentou Pauta única com o seguinte 12 

título: O número de vagas para a disciplina de Mecânica das Estruturas II. O presidente da reunião, 13 

professor Rogério de Jesus dos Santos saudou a todos, abriu a reunião e comentou que o convidado 14 

discente Sávio Felipe Pereira Barbosa veio representar as demandas surgidas dos discentes do curso 15 

de Engenharia Civil do Câmpus para ingressarem nas vagas ofertadas para a disciplina de Mecânica 16 

das Estruturas II. O professor Matheus Fernandes de Araújo Silva foi convidado para acompanhar 17 

a reunião, pois este será o ministrante da disciplina citada, e que estará com a quantidade de alunos 18 

bastante alta. Em seguida, o presidente da reunião ressaltou que a reunião tem o intuito de buscar um 19 

entendimento e solução para atender as demandas dos discentes. O discente convidado Sávio Felipe 20 

Pereira Barbosa iniciou sua fala saudando os membros presentes e agradeceu a abertura do 21 

colegiado para o diálogo, em seguida relatou sobre as dificuldades para o ingresso dos discentes nas 22 

vagas ofertadas para a disciplina de Mecânica das Estruturas II, dentre as quais o fato de que alguns 23 

discentes oriundo de outros estados da federação não estão conseguindo a matrícula na referida 24 

disciplina, essa situação acaba, segundo o discente, por aumentar em seis meses a estadia deles na 25 

cidade. O professor José Flávio Timóteo Júnior disse que o planejamento das salas para os cursos 26 

de engenharias é para comportar no máximo trinta alunos, também comentou que o quantitativo de 27 

docentes está escasso para atender as novas turmas. O presidente da reunião Rogério de Jesus dos 28 

Santos lembrou que solicitou à secretaria das coordenações que abrissem mais cinco vagas para a 29 

disciplina de Saneamento, o mesmo ressaltou da necessidade de um acordo que atendesse as 30 

necessidades dos discentes e da coordenação. O professor Rogério de Jesus dos Santos sugeriu o 31 

aumento de mais dez vagas na disciplina de Mecânica das Estruturas II. Colocada em votação após 32 

as discussões, a sugestão do professor Rogério de Jesus dos Santos foi aprovada por unanimidade 33 

pelos membros do colegiado. Ficou decidido o aumento de mais dez vagas na disciplina de Mecânica 34 

das Estruturas II para o semestre de dois mil e dezessete ponto dois. Essas vagas serão exclusivas 35 

para os discentes do curso de Engenharia Civil, ficando em quarenta e cinco vagas o total ofertado. 36 

Por fim, nada mais tendo a tratar, o presidente da reunião professor Rogério de Jesus dos Santos 37 

agradeceu o comparecimento de todos e deu-se encerrada a reunião. E eu, George Luis de Amorim 38 

Gomes, secretário executivo, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e 39 

assinada pelo Presidente dessa reunião e os demais representantes da Universidade Federal Rural do 40 

Semi-Árido – UFERSA – Câmpus Pau dos Ferros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 41 

Presidente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 42 

Rogério de Jesus dos Santos __________________________________________________________ 43 

Representantes Docentes:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 44 

Marília Cavalcanti Santiago __________________________________________________________ 45 

Wesley de Oliveira Santos ___________________________________________________________ 46 

Convidados: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 47 
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José Flávio Timóteo Júnior __________________________________________________________ 48 

Matheus Fernandes de Araújo Silva ____________________________________________________ 49 

Sávio Felipe Pereira Barbosa _________________________________________________________ 50 

Secretário Executivo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 51 

George Luis de Amorim Gomes ______________________________________________________ 52 

Pau dos Ferros-RN, quarta-feira, vinte e dois de novembro de dois mil e dezessete. (22.11.2017). xxx 53 


