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ATA DA TERCEIRA 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 treze dias de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete horas, na sala dezessete do central de 5 

aulas II (Bloco B), realizou-se a terceira Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia 6 

Civil sob a presidência do professor Wesley de Oliveira Santos. Foi apresentada a justificativa de 7 

ausência da professora Mônica Paula de Souza, devido ter que levar seus pais a uma festa religiosa 8 

anual a qual desejam comparecer. Colocada em votação, a sua justificativa foi aprovada por 9 

unanimidade. Estiveram presentes, a vice-coordenadora do curso de Engenharia Civil: Marília 10 

Cavalcanti Santiago, os representantes docentes: José Daniel Jales Silva e Matheus Fernandes de 11 

Araújo. Representação discente: Ewerton Victor Pereira Mendonça. Constatado quórum, o 12 

presidente da reunião, professor Wesley de Oliveira Santos saudou a todos, abriu a reunião e colocou 13 

em discussão a pauta. A pauta foi aprovada por unanimidade. Ponto 1. Apreciação e deliberação sobre 14 

a ata da 2º Reunião Ordinária do Colegiado de Curso de 2019. Ponto 2. Homologação das atividades 15 

complementares dos discentes para o semestre 2019.1. Ponto 3. Informes sobre a lista atualizada com 16 

os equipamentos de Engenharia Civil. Ponto 4. Informes sobre a solicitação do equipamento 17 

520800000598 - BANCADA HIDRÁULICA VOLUMÉTRICA Ponto 5. Apreciação e deliberação 18 

sobre aproveitamento de professor substituto para o professor Adelson Menezes Lima. Ponto 6. 19 

Comunicações, informes e outras ocorrências. No ponto 1, a ata da 2º Reunião Ordinária do Colegiado 20 

de Curso de 2019, foi colocada em discussão e não havendo nenhuma observação a mesma foi 21 

aprovada por unanimidade. No ponto 2, o professor Wesley de Oliveira Santos informa que enviou 22 

uma planilha com as solicitações de homologação das atividades complementares do semestre 2019.1 23 

de 25 discentes e os seus respectivos documentos para serem distribuídos e conferidos 24 

antecipadamente pelos membros do Colegiado de Curso a apreciados nesta reunião. Relata ainda, que 25 

alguns membros ainda não lhe informaram sobre a contagem da carga horária dos discentes, então 26 

coloca como proposta que seja apreciado a homologação das atividades complementares condicionado 27 

ao envio das informações pelos membros do Colegiado de Curso que ainda não foram repassadas. A 28 

proposta foi aprovada por unanimidade. No ponto 3, o professor Wesley de Oliveira Santos fala sobre 29 

o envio de um e-mail do setor de patrimônio, indicando que está sendo feito a atualização da lista de 30 

equipamentos do curso de Engenharia Civil que estão no patrimônio do Câmpus da UFERSA Pau dos 31 

Ferros. No e-mail também foi enviado um link, apresentando a planilha que está em processo de 32 

elaboração. O professor Wesley de Oliveira Santos ficou de disponibilizar para os docentes do curso 33 

de Engenharia Civil, o link da planilha com essas informações. No ponto 4, o professor Wesley de 34 

Oliveira Santos esclarece que ao entrar em contato via e-mail, com o Pró-Reitor de Administração, o 35 

mesmo informou que pode ter sido uma falha no Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e 36 

Contratos (SIPAC) ou alguma movimentação feita por usuários para atender as execuções 37 

orçamentárias que ocorrem com urgência nos finais de ano, já que as requisições do equipamento 38 

BANCADA HIDRÁULICA VOLUMÉTRICA foram feitas após as 18h. Os professores Marília 39 

Cavalcanti Santiago e José Daniel Jales Silva questionam se não haveria possibilidade de entrar em 40 

contato com a direção do Câmpus da UFERSA Caraúbas para solicitar que uma das bancadas sejam 41 

cedidas para o Câmpus da UFERSA Pau dos Ferros. O professor Wesley de Oliveira Santos, ficou de 42 

entrar em contato para tentar resolver esse problema, além disso, esclareceu que seria muito difícil ser 43 

cedido, devido o tempo transcorrido da solicitação do equipamento. No ponto 5, o professor Wesley 44 

de Oliveira Santos enfatiza que irá pesquisar os concursos válidos para professor substituto na 45 
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UFERSA que contemplam o perfil do professor Adelson Menezes de Lima, com o objetivo de solicitar 46 

o aproveitamento de candidato aprovado, devido o mesmo estar solicitando renovação do seu 47 

afastamento e o professor substituto que está atrelado a ele, está com o contrato para vencer no dia 12 48 

de novembro de 2019. Colocado em discussão o pedido de aproveitamento de candidato aprovado em 49 

concurso para professor substituto, foi aprovado por unanimidade. No ponto 6, os professores Wesley 50 

de Oliveira Santos e Marília Cavalcanti Santiago discorrem sobre a importância da realização do 51 

cadastro do curso de Engenharia Civil da UFERSA Câmpus Pau dos Ferros, na unidade do Conselho 52 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-RN) de Pau dos Ferros-RN, devido o mesmo só estar 53 

cadastrado no CREA de Mossoró-RN. Além disso, comentam sobre a realização de ações para 54 

preparação dos discentes que irão realizar o Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) 55 

2019. O professor Wesley de Oliveira Santos, agradeceu o comparecimento de todos e deu-se 56 

encerrada a reunião. E eu, Wesley de Oliveira Santos, secretário, lavrei a presente ata, que dato e 57 

assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo Presidente dessa reunião e os demais representantes do 58 

Colegiado de Curso de Engenharia Civil da Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – 59 

Câmpus Pau dos Ferros. 60 
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