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ATA DA SÉTIMA 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 sete dias de novembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, na sala cinco da 5 

central de aulas um (Bloco A), localizada no Centro Multidisciplinar de Pau dos Ferros da 6 

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

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

Estiveram presentes, os representantes docentes: José Daniel Jales Silva e Matheus Fernandes de 9 

Araújo. Representação discente: Layane Silva de Amorim. O presidente Wesley de Oliveira 10 

Santos, apresenta a ausência justificada de Marília Cavalcanti Santiago, por motivos de saúde e de 11 

Mônica Paula de Sousa por estar participando de uma reunião do Departamento de Ciências Exatas e 12 

Naturais (DECEN). Colocado em votação, as ausências justificadas são aprovadas por unanimidade. 13 

Constatado quórum, o presidente da reunião, professor Wesley de Oliveira Santos saudou a todos, 14 

abriu a reunião e colocou em discussão a pauta. Não havendo discussão, o professor Wesley de 15 

Oliveira Santos, sugere a retirada de pauta do ponto 1, que trata da apreciação e deliberação da ata da 16 

5º reunião ordinária de 2018, devido a mesma não ter sido feita a tempo. Colocado em votação, o 17 

ponto 1 é retirado de pauta por unanimidade. Na sequência da reunião, os pontos foram ajustados e 18 

ficaram dispostos da seguinte forma: Ponto 1. Apreciação e deliberação sobre processos de 19 

discentes, requerendo a substituição do TCC por artigo científico e o extraordinário aproveitamento 20 

de disciplinas. Ponto 2. Apreciação e deliberação sobre edital Nº 02/2018 para seleção de discente, 21 

no estágio supervisionado I (obrigatório), no setor de Planejamento e Administração da UFERSA 22 

campus Pau dos Ferros, conforme solicitação do servidor responsável. Ponto 3. Atualização do mapa 23 

de equivalência dos componentes curriculares do curso de Engenharia Civil. Colocada em votação, a 24 

pauta com os ajustes realizados é aprovada por unanimidade. No ponto 1, o professor Wesley de 25 

Oliveira Santos apresenta os processos dos discentes Pablo Ramos Simões Lucio e José Vitor 26 

Cosme de Lima, além de explicar os critérios para substituição do Trabalho de Conclusão de Curso 27 

(TCC) por artigo científico, conforme descreve o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), versão 2017. 28 

Colocado em discussão, o professor Matheus Fernandes de Araújo, questiona sobre o título do 29 

artigo científico do discente José Vitor Cosme de Lima, com relação a sua ligação como o projeto de 30 

pesquisa cadastrado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e sugere que o 31 

professor orientador do discente seja consultado para esclarecer dúvidas, sobre o projeto de pesquisa 32 

e o artigo. Colocado em votação, o processo de José Vitor Cosme de Lima é aprovado condicionado 33 

aos esclarecimentos sugeridos e a solicitação de Pablo Ramos Simões Lucio é aprovada por 34 

unanimidade. Na sequência, o professor Wesley de Oliveira Santos, esclarece o processo de 35 

aproveitamento extraordinário de seis (6) componentes curriculares do discente Yan Loiola de 36 

Alencar Silva, que está em processo de mobilidade acadêmica, na Universidade Federal do Ceará 37 

(UFC). Wesley de Oliveira Santos informa que a resolução CONSEPE/UFERSA Nº 004/2014, que 38 

estabelece normas sobre o aproveitamento de disciplinas na UFERSA, indica que não é permitido o 39 

aproveitamento extraordinário superior a 5% da carga horária total do curso de graduação, dessa 40 

forma só seria permitido o aproveitamento de três (3) disciplinas. Os professores José Daniel Jales 41 

Silva e Matheus Fernandes de Araújo, questionam sobre a falta de documentos que comprovem 42 

que o discente Yan Loiola de Alencar Silva, cursou as disciplinas solicitadas para ter direito ao 43 

aproveitamento extraordinário, assim como documentos que comprovem que ele não possui 44 

condições financeiras e psicológicas para concluir o curso de Engenharia Civil, na UFERSA Campus 45 

Pau dos Ferros. O professor Wesley de Oliveira Santos, ainda complementa que mesmo que o seu 46 

pedido fosse deferido, ele ainda teria que cursar um semestre para concluir o curso, o que contraria a 47 
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sua justificativa. Diante da situação apresentada, o processo é colocado em votação e é indeferido por 48 

unanimidade, devido à falta de documentos complementares que fundamentem as justificativas que 49 

embasam o referido processo do discente, bem como as normas da resolução que trata sobre isso. No 50 

ponto 2, o professor Wesley de Oliveira Santos informa que já possui um modelo de edital, para 51 

atender à solicitação, para seleção de uma (1) vaga, para um discente de Engenharia Civil, atuar no 52 

setor de Planejamento e Administração da UFERSA campus Pau dos Ferros. Dessa forma, o 53 

professor Wesley de Oliveira Santos sugere enviar o edital por e-mail, para que todos possam enviar 54 

suas contribuições para que posteriormente, o mesmo seja divulgado em meio eletrônico e físico. 55 

Colocado em votação, a proposta é aprovada por unanimidade. No ponto 3, o professor Wesley de 56 

Oliveira Santos, fala da importância dessa atualização para a situação de solicitação de 57 

aproveitamento de componentes curriculares por parte dos discentes, bem como a equivalência dos 58 

mesmos. A solicitação dessa atualização, for enviada via memorando eletrônico pela direção da 59 

UFERSA Campus Pau dos Ferros. O professor Wesley de Oliveira Santos, sugere enviar o mapa de 60 

equivalência, novamente via e-mail, para todos os docentes auxiliarem a coordenação do curso nesse 61 

processo, de forma que os componentes curriculares do curso de Engenharia Civil, dos campi da 62 

UFERSA Caraúbas, Angicos e Mossoró deverão ser verificados no SIGAA, para comparação com os 63 

do curso da UFERSA Pau dos Ferros. Colocado em votação, a sugestão é aprovada por unanimidade. 64 

Por fim, nada mais tendo a tratar, o presidente da reunião, professor Wesley de Oliveira Santos 65 

agradeceu o comparecimento de todos e deu-se encerrada a reunião. E eu, Wesley de Oliveira 66 

Santos, secretário executivo, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e 67 

assinada pelo Presidente dessa reunião e os demais representantes do Colegiado de Curso de 68 

Engenharia Civil da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – Câmpus Pau dos 69 

Ferros. 70 
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