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ATA DA OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 1 

DOIS 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 doze dias de novembro de dois mil e dezenove, às quinze horas e quarenta e cinco minutos, na 5 

sala quatro, localizada no Central de aulas I (Bloco A) na Universidade Federal Rural do Semi-6 

Árido, realizou-se a oitava Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil sob a 7 

presidência do professor Wesley de Oliveira Santos. O professor Matheus Fernandes de Araújo 8 

Silva solicitou justificativa de ausência por estar ministrando aula no horário da reunião. Colocada 9 

em votação, sua justificativa de ausência foi aprovada por unanimidade. Estiveram presentes: a vice-10 

coordenadora do curso, Marília Cavalcanti Santiago e os representantes docentes: José Daniel 11 

Jales Silva e Mônica Paula de Sousa Martins. Constatado quórum, o presidente da reunião, 12 

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

pauta. Não havendo discussões, a pauta foi aprovada por unanimidade. Ponto 1. Apreciação sobre a 14 

proposta de horários das turmas do semestre 2020.1. Ponto 2. Apreciação sobre a solicitação da 15 

renovação de afastamento do professor Paulo Henrique Araújo Bezerra. O professor Wesley de 16 

Oliveira Santos, explica que a organização dos horários das turmas para o semestre 2020.1, 17 

obedeceu o rodízio dos docentes e a nova estrutura curricular do curso de Bacharelado 18 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, conforme o Projeto Pedagógico do Curso (PPC - 2019). 19 

Dessa forma, no 6º semestre e no 7º semestre, o total de créditos extrapola o quantitativo de 20 20 

créditos que equivale ao número máximo de créditos para o funcionamento do curso de Bacharelado 21 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia no período noturno. No 8º Semestre isso também ocorre, 22 

não incluindo o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, mas apenas o curso 23 

de Engenharia Civil. A professora Marília Cavalcanti Santiago questiona sobre como ficará a 24 

distribuição dos seus horários, diante dos Componentes Curriculares que ela irá ministrar. O 25 

professor Wesley de Oliveira Santos explica que ela ficará com as turmas de Estradas, Engenharia de 26 

Transportes e Pavimentação de segunda a quarta-feira. O professor José Daniel Jales Silva, propõe 27 

ministrar duas turmas (Mecânica dos Solos I e II), devido ser o próximo a pleitear afastamento para 28 

cursar doutorado. Dessa forma, as demais disciplinas serão distribuídas entre os professores 29 

substitutos e no semestre 2020.1, serão ofertadas 29 disciplinas, sendo 25 obrigatórias e 4 optativas. 30 

Colocado em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O professor Wesley de Oliveira 31 

Santos informa que o servidor docente Paulo Henrique Araújo Bezerra enviou um e-mail explicando 32 

a justificativa da solicitação de renovação do seu afastamento por mais 6 meses. No e-mail, o 33 

docente informa que completaria 48 meses (quatro anos) de afastamento apenas em 24 de Julho de 34 

2020, fato que justificaria o referido pedido de renovação. Outra razão seria a prorrogação do prazo 35 

de finalização do doutorado, concedida pelo Colegiado do Curso de Pós-Graduação em função de 36 

alterações no cronograma das atividades acadêmicas até a defesa da Tese e informada por declaração 37 

que estende o prazo para Julho de 2020. O professor Wesley de Oliveira Santos explica que, antes 38 

do seu afastamento integral, o professor Paulo Henrique Araújo Bezerra já havia ingressado e 39 

cursava o doutorado, iniciado em agosto de 2015, requerendo, vide processo no SIPAC, a concessão 40 

de horário especial para servidor estudante em outubro de 2015. Além disso, no seu afastamento 41 

inicial, o docente solicitou um período total de três anos, compreendido entre as datas de 25/07/2016 42 

e 24/07/2019. Diante das informações apresentadas, o Colegiado do Curso de Engenharia Civil 43 

inferiu que com a nova solicitação, o tempo total de afastamento ultrapassaria os 48 meses, prazo 44 

máximo a ser concedido conforme as normalizações vigentes, bem como, que as previsões de 45 

finalização do doutorado, estipuladas no primeiro pedido de renovação não seriam concretizadas. A 46 

professora Mônica Paula de Sousa Martins ainda acrescentou que os professores Marília Cavalcanti 47 
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Santiago e José Daniel Jales Silva concorreram ao Plano Anual de Qualificação Docente (PQD - 48 

2020) e estão classificados para cursarem o Doutorado tendo por intenção a solicitação do 49 

afastamento dentro do prazo de vigência do plano. Diante da justificativa apresentada pelo servidor 50 

docente Paulo Henrique Araújo Bezerra e da discussão que se decorreu em seguida, o Colegiado de 51 

Curso entende que a alteração no cronograma das atividades acadêmicas do doutorado e extensão do 52 

prazo de afastamento implicaria em significativo prejuízo para o curso, uma vez que há docentes 53 

classificados no PQD-2020 e uma programação realizada de acordo com o tempo inicial solicitado 54 

de três anos. Não havendo mais discussões e colocado em votação, o Colegiado de Curso apreciou e 55 

sugere indeferir por unanimidade a presente solicitação. O professor Wesley de Oliveira Santos, 56 

agradeceu o comparecimento de todos e deu-se encerrada a reunião. E eu, Wesley de Oliveira 57 

Santos, secretário, lavrei a presente ata, que dato e assino, após ser lida, aprovada e assinada pelo 58 

Presidente dessa reunião e os demais representantes do Colegiado de Curso de Engenharia Civil da 59 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA – Câmpus Pau dos Ferros. 60 
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