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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO 

DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO DE ENGENHARIA 

CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-

ÁRIDO CÂMPUS PAU DOS FERROS. 

Aos treze dias de julho de dois mil e dezessete, às dezessete horas e trinta minutos na sala de vídeo 

conferência localizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido do Centro Multidisciplinar de 

Pau dos Ferros, sob a presidência do professor Wesley de Oliveira Santos, realizou-se a Primeira 

Reunião Ordinária do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Civil com Pauta Única: 

Apresentação do Novo Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - PPC. 

Estiveram presentes para reunião os seguintes docentes: Cláwsio Rogério Cruz de Sousa, Lauro 

Cesar Bezerra Nogueira, Marília Cavalcanti Santiago, Otávio Paulino Lavor de Medeiros, e 

Rogério de Jesus dos Santos. O presidente da reunião deu início comentando que a proposta dessa 

reunião é o de apresentar a estrutura nova do PPC do curso. O professor Rogério de Jesus dos 

Santos comentou sobre a situação das migrações dos discentes para a nova grade curricular do curso, 

e que, se o discente quiser fazer o procedimento de migração terá que assinar um termo. O professor 

Cláwsio Rogério Cruz de Sousa comentou das dúvidas de discentes sobre qual o PPC seria melhor 

de se formar, o antigo ou o novo. O professor Rogério de Jesus dos Santos, juntamente com o 

professor Wesley de Oliveira Santos responderam dizendo que o PPC novo contempla apenas 

quatro disciplinas optativas, que o Estágio II não é mais co-requisito, que o discente poderá fazer 

somente a disciplina de Estágio I, entre outras mudanças. O professor Lauro Cesar Bezerra 

Nogueira perguntou se é somente para os formandos a solicitação de quebra de pré-requisitos, bem 

como se a disciplinas de Eletricidade Básica é pré-requisito de Instalação Elétrica o professor 

Rogério de Jesus dos Santos respondeu que a solicitação de quebra de pré-requisito é para alunos 

que estão concluindo o curso, ou seja, formandos, sobre a disciplina de Eletricidade Básica, esta, é 

pré-requisito de Instalação Elétrica. Foram discutidas as turmas que serão projetadas conforme o 

novo PPC. O professor Cláwsio Rogério Cruz de Sousa interrogou ao professor Otávio Paulino 

Lavor se não seria importante levar a demanda de distribuição de turmas do curso de Topografia 

para uma reunião com os coordenadores de curso em que esta disciplina é ofertada. O professor 

Otávio Paulino Lavor respondeu que ocorreu uma reunião como os coordenadores, inclusive com a 

participação do professor da disciplina de Topografia, nessa reunião foi decidido que será ofertada 

duas turmas, uma diurna e outra noturna, oferecida pelos docentes do curso de Engenharia Civil. O 

professor Cláwsio Rogério Cruz de Sousa, dirigindo sua fala ao professor Otávio Paulino Lavor, 

se prontificou, assim que estiver mais livre nas suas atividades, em colaborar no ministério das aulas 

de Técnicas e Laboratório de Materiais para os discentes que irão para o curso de Engenharia Civil. 

O professor Rogério de Jesus dos Santos ressaltou que é possível fazer pequenas mudanças ao 

longo dos dois anos antes da próxima revisão do PPC, porém, não pode alterar a grade curricular 

neste período. Por fim, depois de alguns avisos foi encerrada a reunião, e, nada mais tendo a tratar, o 

professor Wesley de Oliveira Santos, agradeceu o comparecimento de todos. E eu, George Luis de 

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

aprovada e assinada pelo Presidente dessa Reunião, o professor Wesley de Oliveira Santos e os 

demais representantes do Núcleo Docente Estruturante do curso de Engenharia Civil da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros. xxxxxxxxxxx 

Presidente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Wesley de Oliveira Santos __________________________________________________________ 

Representantes Docentes:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Lauro Cesar Bezerra Nogueira ____________________________________________________ 
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George Luis de Amorim Gomes ______________________________________________________ 
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