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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA  

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO – CÂMPUS PAU DOS 

FERROS. 

Aos dezenove dias de dezembro de dois mil e dezessete, terça-feira, às dezessete horas e 1 

trinta minutos, na sala de vídeo conferência localizado no Câmpus de Pau dos Ferros da 2 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, foi realizado a Segunda Reunião Ordinária 3 

do Colegiado do Curso de Engenharia Civil sob a presidência do professor Wesley de 4 

Oliveira Santos. Estiveram presentes os seguintes representantes docentes: Alisson 5 

Gadelha de Medeiros, Rogério de Jesus dos Santos e Marília Cavalcanti Santiago. 6 

E a representante discente: Layane Silva de Amorim. A reunião apresentou os 7 

seguintes pontos de pauta: Primeiro Ponto – Apreciação e deliberação sobre os TCCs 8 

dos discentes do curso de Engenharia Civil; Segundo Ponto – Apreciação da proposta 9 

de horários das disciplinas e das turmas do curso de Engenharia Civil; Terceiro Ponto 10 

– Evento da III SEPEC; Quarto Ponto – Comunicados, informes e outras ocorrências. 11 

O presidente da reunião, professor Wesley de Oliveira Santos saudou a todos, abriu a 12 

reunião e colocou em discussão a pauta. O professor Rogério de Jesus dos Santos 13 

sugeriu que o ponto dois passasse a ser o ponto um, e o ponto três para o ponto dois. 14 

Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade as alterações da pauta, ficando na 15 

seguinte forma: Primeiro Ponto – Apreciação da proposta de horários das disciplinas e 16 

das turmas do curso de Engenharia Civil; Segundo Ponto – Evento da III SEPEC; 17 

Terceiro Ponto – Apreciação e deliberação sobre os TCCs dos discentes do curso de 18 

Engenharia Civil; Quarto Ponto – Comunicados, informes e outras ocorrências. O 19 

presidente da reunião professor Wesley de Oliveira Santos abriu o primeiro ponto 20 

para a discussão sobre “Apreciação da proposta de horários das disciplinas e das turmas 21 

do curso de Engenharia Civil”. O professor Rogério de Jesus dos Santos sugeriu que o 22 

colegiado convide o professor Antônio Leite Barbosa para explicar como ficará a 23 

distribuição dos componentes curriculares entre os cursos de Bacharelado em 24 

Engenharia Civil e de Arquitetura e Urbanismo. Posteriormente foi apresentada a 25 

proposta do professor Alisson Gadelha de Medeiros de que sejam ofertadas vinte e 26 

oito componentes curriculares para o período letivo de dois mil e dezoito ponto um. 27 

Colocada em votação, foi aprovada por unanimidade o quadro de horário para o 28 

semestre dois mil e dezoito ponto um do curso de Engenharia Civil. Segundo Ponto – 29 

Evento da III SEPEC. O presidente da reunião disse que a proposta da organização é 30 

que o evento (III SEPEC) ocorra em uma semana, o qual não haverá aula, e que seja 31 

incorporada a cobrança da avaliação das disciplinas no evento. Ele comunicou de que 32 

uma das propostas é que os todos os eventos dos cursos do Câmpus sejam realizados 33 

durante a III SEPEC. O professor Wesley de Oliveira Santos informou que o prazo 34 

para enviar uma proposta à SEPEC é até o dia sete de fevereiro do próximo ano. A 35 

sugestão de colocar a Semana da Engenharia Civil – SEC dentro da SEPEC foi 36 

aprovada por dois votos e uma abstenção. O referido professor disse que vai conversar 37 

com o curso da Engenharia Ambiental sobre modelos de eventos para depois ser 38 

repassado para o colegiado. Terceiro Ponto – Apreciação e deliberação sobre os TCCs 39 

(Trabalho de Conclusão de Curso) dos discentes do curso de Engenharia Civil. Foram 40 

distribuídos os catorze TCCs para os conselheiros analisarem. Estes ficaram de entregar 41 

posteriormente. O quarto ponto sobre “comunicados, informes e outras ocorrências” 42 

nada foi apresentado. Por fim, nada mais tendo a tratar, o presidente da reunião 43 

professor Wesley de Oliveira Santos agradeceu o comparecimento de todos e deu-se 44 
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encerrada a reunião. E eu, George Luis de Amorim Gomes, secretário executivo, 45 

lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo 46 

Presidente dessa reunião e os demais representantes da Universidade Federal Rural do 47 

Semi-Árido – UFERSA – Câmpus Pau dos Ferros. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 48 

Presidente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 49 

Wesley de Oliveira Santos ________________________________________________ 50 

Representantes Docentes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 51 

Alisson Gadelha de Medeiros ______________________________________________ 52 

Marília Cavalcanti Santiago _______________________________________________ 53 

Rogério de Jesus dos Santos _______________________________________________ 54 

Representante Discente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 55 

Layane Silva de Amorim _________________________________________________ 56 

Secretário Executivo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 57 

George Luis de Amorim Gomes ____________________________________________ 58 

Pau dos Ferros-RN, terça-feira, dezenove de dezembro de dois mil e dezessete. 59 

(19.12.2017).  60 


