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ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 1 

DOIS 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 quatro dias de outubro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, na sala 5 

seis da central de aulas dois (Bloco B), localizado no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da 6 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, realizou-se a sexta Reunião Extraordinária do Colegiado 7 

do Curso de Engenharia Civil sob a presidência do professor Wesley de Oliveira Santos. Estiveram 8 

presentes, a vice-coordenadora do curso de Engenharia Civil: Marília Cavalcanti Santiago, os 9 

representantes docentes: José Daniel Jales Silva e Mônica Paula de Sousa. Representação discente: 10 

Tiago Rocha Marques. O presidente Wesley de Oliveira Santos, apresenta a ausência justificada 11 

de Matheus Fernandes de Araújo, por estar ministrando aula e de Layane Silva de Amorim, por não 12 

estar presente na UFERSA Campus Pau dos Ferros, na primeira semana de aulas. Colocado em 13 

votação, as ausências justificadas são aprovadas por unanimidade. Constatado quórum, o presidente 14 

da reunião professor Wesley de Oliveira Santos saudou a todos, abriu a reunião e colocou em 15 

discussão a pauta. Não havendo discussão, o professor Wesley de Oliveira Santos, apresenta os 16 

pontos de pauta da reunião, que são dispostos da seguinte forma: Ponto 1. Apreciação e deliberação 17 

sobre as atas da 5º reunião ordinária e extraordinária de 2018 do colegiado de curso. Ponto 2. 18 

Avaliação das solicitações das quebras de pré-requisitos para o semestre 2018.2. Ponto 3. Análise 19 

sobre a situação dos componentes curriculares com o número maior de solicitações de matrículas, do 20 

que o total de vagas ofertadas, além de problemas no SIGAA na oferta de matrículas. Ponto 4. 21 

Informes sobre os procedimentos de estágios supervisionados. Na apresentação do ponto 1, pelo 22 

professor Wesley de Oliveira Santos não há discussão sobre as atas por parte dos membros do 23 

colegiado de curso. Posto em votação, as atas são aprovadas por unanimidade. No ponto 2, o 24 

professor Wesley de Oliveira Santos apresenta os onze (11) discentes (Hewertnh Marques, Dannylo 25 

Soares, Giovanni Rêgo, Igor, Ana Flávia, Raimundo, Manoel Inácio, Antonio Ronivon, Leogilton, 26 

Cícero e José Vidal) que solicitaram as quebras de pré-requisitos, assim como a situação atual de 27 

todos eles para o semestre 2018.2, de estarem ou não com o status de possíveis formandos. Antes de 28 

iniciar as discussões sobre cada caso, o professor Wesley de Oliveira Santos, faz a leitura dos 29 

critérios que devem ser considerados para o deferimento das solicitações, mediante os processos que 30 

foram apresentados de acordo com as recomendações da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). 31 

Na sequência, a professora Mônica Paula de Sousa, sugere que os deferimentos dos processos dos 32 

discentes, sejam feitos por eliminação de acordo com os critérios, de forma que os discentes, tendo as 33 

quebras de pré-requisitos atendidas, eles fiquem com o status formando para o semestre vigente 34 

(2018.2). Colocada em votação, a proposta da professora Mônica Paula de Sousa é aprovada por 35 

unanimidade. Dessa forma, houveram cinco (5) discentes que tiveram os processos deferidos (Igor, 36 

Ana Flávia, Leogilton, Cícero e José Vidal) e Giovanni Rêgo, obteve o deferimento parcial, devido 37 

não ter conseguido se matricular no total de componentes curriculares que contabilizasse 7 créditos, 38 

sendo aprovado a sua matrícula em mais um componente curricular. No ponto 3, o professor Wesley 39 

de Oliveira Santos informa que os componentes curriculares optativos Pavimentação e Obras em 40 

Terra, precisam ter um acréscimo de pelo menos cinco (5) vagas, devido fazer muito tempo que não 41 

eram ofertados, o que explica ter havido uma grande procura pelos discentes em se matricularem 42 

nestes componentes. Colocado em discussão é aprovado por unanimidade, que ocorra um aumento 43 

de cinco (5) vagas nesses componentes. No ponto 4, o professor Wesley de Oliveira Santos 44 

esclarece as alterações sobre os trâmites para solicitação de estágios. As etapas devem seguir a 45 

seguinte sequência: Etapa virtual (Solicitação do termo pelo discente no SIGAA, o coordenador do 46 

curso e o servidor responsável analisam e aprovam e depois o discente emite o termo). Na etapa 47 
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física (Após impresso, o discente assina o termo e coleta as assinaturas do supervisor do estágio e do 48 

professor orientador, o discente entrega as três (3) vias assinadas na Secretaria Acadêmica (S.A), a 49 

Secretaria notificará o diretor do câmpus para assinar as três (3) vias, após as três (3) vias assinadas a 50 

S.A notificará o discente para o recebimento de duas (2) vias (do aluno e da empresa), a via da 51 

UFERSA será digitalizada e inserida no SIGAA pelo servidor responsável (George Luis) para 52 

visualização, em seguida o coordenador do curso realizará a matrícula do discente e depois ocorrerá 53 

o arquivamento do termo no dossiê do discente. Após a apresentação dessas informações e não 54 

havendo discussões, o presidente da reunião, professor Wesley de Oliveira Santos agradeceu o 55 

comparecimento de todos e deu-se encerrada a reunião. E eu, Wesley de Oliveira Santos, secretário 56 

executivo, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo Presidente 57 

dessa reunião e os demais representantes do Colegiado de Curso de Engenharia Civil da 58 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – Câmpus Pau dos Ferros. 59 
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