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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS 1 

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 quatro dias de julho de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, na sala nove do central 5 

de aulas I, realizou-se a quarta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil sob a 6 

presidência do professor Wesley de Oliveira Santos. Estiveram presentes, a vice-coordenadora do 7 

curso de Engenharia Civil: Marília Cavalcanti Santiago, os representantes docentes: José Daniel 8 

Jales Silva, Mônica Paula de Sousa e Matheus Fernandes de Araújo. Representação discente: 9 

Tiago Rocha Marques. O presidente da reunião, professor Wesley de Oliveira Santos saudou a 10 

todos, abriu a reunião e colocou em discussão a pauta. Pauta aprovada por unanimidade. Ponto 1. 11 

Apreciação e deliberação da ata da 4º reunião extraordinária de 2018. Ponto 2. Apreciação da proposta 12 

de horários das disciplinas e das turmas do semestre 2018.2. Ponto 3. Comunicações, informes e outras 13 

ocorrências. No ponto 1, o presidente Wesley de Oliveira Santos apresenta a ata e não havendo 14 

observações para discussão, a mesma é aprovada por unanimidade. No ponto 2, Wesley de Oliveira 15 

Santos informa que os componentes curriculares compartilhados com o curso do Bacharelado em 16 

Ciência em Tecnologia - BCT, permaneceram nos mesmos horários por dois semestres (1 ano), então 17 

a estratégia de elaboração dos horários para o semestre 2018.2 do curso de Engenharia Civil, respeitou 18 

os horários do BCT, assim como do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, que também apresenta 19 

compartilhamento dos componentes ofertados, sendo realizado rodízio entre os professores que 20 

ofertam os componentes, somente nos semestres em que de fato foi possível ser realizado. Wesley de 21 

Oliveira Santos apresenta que são ofertados 24 componentes curriculares obrigatórios, totalizando 25 22 

turmas devido o componente Topografia ser o único que apresenta duas turmas. Com relação aos 23 

componentes optativos, o mesmo informa que semestralmente deve-se alternar a oferta de 24 

componentes diferentes conforme a demanda dos discentes e a disponibilidade de docentes, 25 

respeitando-se também a distribuição de sua carga horária. A professora Marília Cavalcanti Santiago, 26 

informa que se dispõe em ofertar além de três componentes obrigatórios, o componente optativo 27 

Pavimentação, em substituição a Alvenaria Estrutural que já havia sido ofertado por dois semestres 28 

consecutivos. O professor Wesley de Oliveira Santos, informa que há como fazer uma distribuição 29 

da carga horária entre os docentes, de forma que ela não fique sobrecarregada com quatro componentes 30 

(16 créditos), assim a professora Marília Cavalcanti Santiago concordou em ficar com três 31 

componentes (Estradas, Engenharia dos Transportes e Pavimentação), sendo que Geologia Aplicada a 32 

Engenharia foi dividida entre as professoras substitutas Francisca Joyce dos Santos Bandeira e Bianca 33 

Alencar Vieira. O professor José Daniel Jales Silva, informa sobre a necessidade e disponibilidade de 34 

se ofertar o componente Obras em Terra, justificando a oferta devido a demanda dos discentes, além 35 

do tempo que o mesmo não era ofertado, de forma que uma das turmas de Topografia que é ofertada 36 

por ele, ficasse sendo dividida com a professora substituta Bruna Monallize Duarte Moura e o professor 37 

Wesley de Oliveira Santos, para que ele também não ficasse sobrecarregado. O representante discente 38 

Tiago Rocha Marques, confirma que os discentes concordam em realizar as alternâncias entre os 39 

componentes optativos e com a oferta dos componentes apresentados (Pavimentação e Obras em 40 

Terra). Wesley de Oliveira Santos, explica que os componentes que eram ofertados pelo professor 41 

Rogério de Jesus Santos (Orçamento, Planejamento e Controle de Obras e Tecnologia das 42 

Edificações), estão sendo divididos entre os professores substitutos Messias Fernandes Neto e Bianca 43 

Alencar Vieira. Além disso, fala que para o semestre 2018.2, serão ofertados 4 componentes optativos 44 

(Fontes Alternativas de Energia, Patologia e Reabilitação das Construções, Pavimentação e Obras em 45 
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Terra), 25 obrigatórios, totalizando 29 componentes ao todo. Colocado em votação, da proposta de 46 

horários das disciplinas e das turmas do semestre 2018.2 é aprovada por unanimidade. No ponto 3, 47 

Wesley de Oliveira Santos apresenta a página da PROGRAD, que contém informações sobre os 48 

procedimentos de solicitação de estágios obrigatórios e não obrigatórios e que na próxima reunião a 49 

PROGRAD já irá emitir a portaria da nova composição do colegiado de curso de Engenharia Civil. 50 

O professor Wesley de Oliveira Santos, agradeceu o comparecimento de todos e deu-se encerrada a 51 

reunião. E eu, Wesley de Oliveira Santos, secretário, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser 52 

lida, aprovada e assinada pelo Presidente dessa reunião e os demais representantes do Colegiado de 53 

Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – Câmpus Pau 54 

dos Ferros. 55 
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