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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS 1 

MIL E DEZENOVE DO COLEGIADO DO CURSO DE 2 

ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL 3 
DO SEMI-ÁRIDO – CÂMPUS PAU DOS FERROS. 4 

Aos vinte dias de março de dois mil e dezenove, às oito dezessete horas e trinta minutos, na sala oito 5 

do central de aulas I (Bloco A), realizou-se a segunda Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de 6 

Engenharia Civil sob a presidência do professor Wesley de Oliveira Santos. Estiveram presentes, a 7 

vice-coordenadora do curso de Engenharia Civil: Marília Cavalcanti Santiago, os representantes 8 

docentes: José Daniel Jales Silva, Mônica Paula de Sousa e Matheus Fernandes de Araújo. 9 

Representação discente: Ewerton Victor Pereira Mendonça. O presidente da reunião, professor 10 

Wesley de Oliveira Santos saudou a todos, abriu a reunião e colocou em discussão a pauta. Pauta 11 

aprovada por unanimidade. Ponto 1. Apreciação e deliberação sobre as atas da 1º e 2º Reuniões 12 

Extraordinárias de 2019. Ponto 2. Apreciação e deliberação sobre as atividades complementares, dos 13 

discentes para o semestre 2018.2. Ponto 3. Apreciação e deliberação sobre os relatórios de Estágios 14 

Supervisionados I e II e a homologação de bancas de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), ad 15 

referendum. Ponto 4. Solicitação da banca examinadora para o concurso de professor substituto, do 16 

edital Nº 005/2019, conforme memorando eletrônico enviado pela Comissão Permanente de Processo 17 

Seletivo (CPPS). Ponto 5. Deliberações sobre cota de capital e a solicitação de compras de 18 

equipamentos, mediante o calendário de 2019. Ponto 6. Informes sobre o CENSO 2018 para auxílio 19 

no Conceito Preliminar de Curso (CPC) e ENADE 2019. Ponto 7. Outras ocorrências. No ponto 1, as 20 

professoras Marília Cavalcanti Santiago, Mônica Paula de Sousa e o professor José Daniel Jales Silva 21 

fazem algumas colocações sobre correções nas referidas atas, que são aprovadas por unanimidade 22 

condicionadas aos devidos ajustes. No ponto 2, alguns discentes faltaram complementar o total de 23 

horas de atividades complementares (160 horas para o discente matriculado na estrutura curricular do 24 

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil de 2014 e 120 horas para o discente matriculado na 25 

estrutura curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil de 2017). Dessa forma, o 26 

professor Wesley de Oliveira Santos colocou como proposta que os discentes nessa situação fossem 27 

comunicados para apresentarem a documentação comprobatória do total de horas faltantes até um 28 

determinado prazo que não ultrapassasse o período máximo de homologação dessas atividades pelo 29 

Colegiado de Curso. Colocado em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. No ponto 3, o 30 

professor Wesley de Oliveira Santos, apresenta os relatórios acadêmicos dos Estágios Supervisionados 31 

I e II que estão prestes a serem defendidos e apresenta uma planilha com a homologação dos integrantes 32 

das bancas examinadoras dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), cujos os orientadores enviaram 33 

os nomes dos mesmos após o prazo estabelecido pela Secretaria Acadêmica (AS), em reunião com os 34 

coordenadores dos cursos de graduação e a coordenação de graduação. A professora Mônica Paula 35 

de Sousa, perguntou se realmente havia necessidade do Colegiado do Curso apreciar e deliberar sobre 36 

os relatórios acadêmicos dos Estágios Supervisionados. O professor Wesley de Oliveira Santos 37 

informou que isso é uma das atribuições do Colegiado do Curso, conforme sua Resolução. Nada 38 

havendo a ser questionado, o assunto desse ponto foi colocado em votação e aprovado por 39 

unanimidade. No ponto 4, o professor Wesley de Oliveira Santos informa que a Comissão Permanente 40 

de Processo Seletivo (CPPS) enviou um memorando eletrônico solicitando a composição da banca 41 

examinadora para o concurso de professor substituto, sendo composta por três docentes titulares e um 42 

suplente. O professor José Daniel Dantas Jales, indicou o professor Francisco Júnior Alves da Silva 43 

Júnior e o professor Wesley de Oliveira Santos ficou de perguntar ao professor Ádller de Oliveira 44 

Guimarães, se o mesmo haveria disponibilidade para participação na banca examinadora do concurso. 45 
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O professor Matheus Fernandes de Araújo, colocou-se à disposição para participar da banca 46 

examinadora e ser o presidente. No ponto 5, o professor Wesley de Oliveira Santos apresenta os 47 

documentos que informam o fluxo referente a tramitação para a solicitação de compras de 48 

equipamentos, mediante o calendário de 2019. A professora Marília Cavalcanti Santiago informa 49 

que os processos envolvidos nestas solicitações estão apresentando mais dificuldades, devido ser 50 

requisitado informações sobre possíveis problemas que poderão ocorrer devido o gerenciamento de 51 

riscos, além das justificativas diante de outros equipamentos solicitados anteriormente que 52 

complementam o uso da nova aquisição solicitada. Após essa colocação da professora Marília 53 

Cavalcanti Santiago, o Colegiado de Curso decidiu por unanimidade diante do orçamento disponível 54 

para uso, que fosse solicitado a compra de equipamentos para atender a área de Pavimentação, cujas 55 

disciplinas são ofertadas por ela. No ponto 6, o professor Wesley de Oliveira Santos explicou que a 56 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), enviou um memorando eletrônico contendo as informações 57 

sobre os cursos de graduação que são atendidos pelos docentes, diante de suas disciplinas ministradas. 58 

Ao apresentar a tabela, que contém essas informações não houve nenhum questionamento por parte 59 

dos integrantes do Colegiado de Curso. No ponto 7, o professor Wesley de Oliveira Santos disse que 60 

o Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) 2019, irá avaliar o curso de Engenharia 61 

Civil, novamente. Então, diante disso ficou decidido em uma outra reunião que este Colegiado iria 62 

discutir como incentivar os discentes para que busquem ter um bom resultado no exame além de 63 

estratégias para discussão das questões em sala de aula, bem como a sua aplicação nas avaliações das 64 

disciplinas. O professor Wesley de Oliveira Santos, agradeceu o comparecimento de todos e deu-se 65 

encerrada a reunião. E eu, Wesley de Oliveira Santos, secretário, lavrei a presente ata, que dato e 66 

assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo Presidente dessa reunião e os demais representantes do 67 

Colegiado de Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – 68 

Câmpus Pau dos Ferros. 69 
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