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ATA DA QUINTA 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 vinte nove dias de agosto de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala doze do central de aulas 5 

II, realizou-se a quinta Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil sob a presidência 6 

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

Engenharia Civil: Marília Cavalcanti Santiago, os representantes docentes: José Daniel Jales Silva 8 

e Mônica Paula de Sousa. Representação discente: Tiago Rocha Marques. O presidente Wesley de 9 

Oliveira Santos, apresenta as ausências justificadas dos membros do colegiado do curso, Layane Silva 10 

de Amorim por estar em aula e de Matheus Fernandes de Araújo, por estar ministrando aula. Colocado 11 

em votação, as ausências justificadas são aprovadas por unanimidade. O presidente da reunião, 12 

professor Wesley de Oliveira Santos saudou a todos, abriu a reunião e colocou em discussão a pauta. 13 

O professor José Daniel Jales Silva, propõe inserir na pauta como sendo o ponto 5, a solicitação de 14 

aproveitamento do professor substituto Jennef Carlos Tavares, aprovado em concurso público para 15 

UFERSA, campus Caraúbas, para ocupação do código de vaga do Departamento de Engenharias e 16 

Tecnologia – DETEC, atendendo o curso de Engenharia Civil, devido a redistribuição do docente 17 

Rogério de Jesus Santos. A professora Mônica Paula de Sousa faz questionamentos, sobre a 18 

tramitação da entrada do processo de aproveitamento feito por Jennef Carlos Tavares. O professor 19 

Jennef Carlos Tavares, solicita o direito de voz ao colegiado, para esclarecer o seu pedido. Em votação 20 

no colegiado, foi decidido por unanimidade o direito de Jennef Carlos Tavares, se pronunciar. O 21 

professor Jennef Carlos Tavares, fala sobre a sua aprovação em concurso público e explica que já 22 

solicitou abertura de processo, junto ao setor de protocolo, para o seu possível aproveitamento. Em 23 

seguida o professor Wesley de Oliveira Santos, esclarece que no surgimento de um código de vaga 24 

para docente, deve-se seguir os trâmites da resolução 004/208, que trata da movimentação dos 25 

servidores docentes entre as unidades da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, sendo feito a 26 

abertura de edital para remoção de docente, elaborado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – 27 

PROGEPE e caso o código vago, não seja ocupado pelo processo seletivo, via edital, o mesmo deve 28 

ser ocupado por meio de objeto de concurso público. Diante das informações apresentadas, o professor 29 

Wesley de Oliveira Santos, coloca como proposta a retirada do ponto de pauta, de forma que o mesmo 30 

possa ser discutido posteriormente em outra reunião, após a resposta da PROGEPE, frente a abertura 31 

do edital para remoção docente e não havendo candidato aprovado. Colocado em votação para 32 

permanência do ponto, o mesmo apresentou um voto favorável, dois contrários e uma abstenção, sendo 33 

retirado de pauta. Dando continuidade à reunião, os seguintes pontos de pauta permanecem na seguinte 34 

sequência: Ponto 1. Apreciação e deliberação da ata da 4º reunião ordinária de 2018. Ponto 2. 35 

Indicação do integrante do Núcleo Docente Estruturante (NDE) para substituir o professor Rogério de 36 

Jesus Santos Ponto 3. Avaliação das atividades complementares dos discentes para o semestre 2018.1. 37 

Ponto 4. Deliberações sobre os estágios dos discentes para o semestre 2018.1 e informes sobre as 38 

solicitações dos estágios para o semestre 2018.2. Ponto 5. Informes sobre o II seminário de 39 

procedimentos acadêmicos da PROGRAD. Ponto 6. Comunicações, informes e outras ocorrências. 40 

Colocado em votação, a pauta é aprovada por unanimidade. No ponto 1, o presidente Wesley de 41 

Oliveira Santos apresenta a ata da 4º reunião ordinária de 2018 e não havendo observações para 42 

discussão, a mesma é aprovada por unanimidade. No ponto 2, Wesley de Oliveira Santos informa 43 

sobre a necessidade de haver a indicação de um novo integrante do Núcleo Docente Estruturante 44 

(NDE) do Curso de Engenharia Civil, devido a redistribuição do professor Rogério de Jesus Santos. O 45 
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Professor José Daniel Jales Silva se apresenta como opção para integrar o NDE. Não havendo mais 46 

nenhuma proposta de representante, a indicação do mesmo é posta em votação, sendo aprovada por 47 

unanimidade. No ponto 3, o professor Wesley de Oliveira Santos, apresenta que vinte e um discentes, 48 

solicitaram a avaliação das atividades complementares, mediante a avaliação da documentação 49 

comprobatória. Diante disto, o professor Wesley de Oliveira Santos, propõe que seja dividido entre os 50 

membros do colegiado a quantidade de discentes que deverão ter a sua documentação avaliada. Posto 51 

em votação, a proposta é aprovada por unanimidade e o resultado das avaliações será discutido para 52 

aprovação e apreciação numa próxima reunião, seguindo as normas da resolução CONSEPE/UFERSA 53 

nº 01/2008. No Ponto 4, o professor Wesley de Oliveira Santos informa sobre a importância de saber 54 

sobre os trâmites na solicitação de estágio supervisionado I (obrigatório) e estágio supervisionado II 55 

(não obrigatório), bem como o período de solicitação via SIGAA, determinado pela PROGRAD, que 56 

vai de 03/09/2018 à 30/11/2018. Outra informação apresentada por Wesley de Oliveira Santos, diz 57 

respeito aos discentes de Engenharia Civil, que fizeram as solicitações e irão defender o relatório de 58 

estágio supervisionado I (obrigatório), após sua conclusão. Wesley de Oliveira Santos, apresenta o 59 

total de discentes que irão defender o relatório de estágio supervisionado I, para apreciação, sendo 60 

aprovado por unanimidade. No ponto 5, Wesley de Oliveira Santos informa que conforme as 61 

recomendações da PROGRAD, no II seminário de procedimentos acadêmicos, todos os componentes 62 

curriculares das estruturas curriculares dos cursos de graduação, descritas nos seus projetos 63 

pedagógicos dos cursos (PPCs), deverão ser cadastrados na plataforma do SIGAA, independente de já 64 

terem sido ofertados ou não, como ocorre com alguns componentes curriculares optativos. O cadastro 65 

de todos os componentes, na plataforma do SIGAA, deve ser realizado devido a problemas, na 66 

migração das informações dos planos dos componentes, da plataforma da PROGRAD (plataforma 67 

antiga) para a nova plataforma (SIGAA). Assim, Wesley de Oliveira Santos relata que irá compartilhar 68 

essa informação com todos os docentes do campus da UFERSA, Pau dos Ferros e que o seminário foi 69 

bastante enriquecedor com as discussões entre os docentes e a PROGRAD, na UFERSA, campus 70 

Mossoró. No ponto 6, não havendo colocações a serem feitas pelos membros do colegiado do curso, o 71 

professor Wesley de Oliveira Santos, agradeceu o comparecimento de todos e deu-se encerrada a 72 

reunião. E eu, Wesley de Oliveira Santos, secretário, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser 73 

lida, aprovada e assinada pelo Presidente dessa reunião e os demais representantes do Colegiado de 74 

Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – Câmpus Pau 75 

dos Ferros. 76 
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