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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
CIVIL DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DO CAMPUS AGRESTE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2020.
No décimo oitavo (18.°) dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (2020), realizada em
ambiente virtual de meeting, às dez horas (10h), realizou-se a sexta (6.ª) Reunião Ordinária do
Colegiado do Curso de Engenharia Civil do Campus Agreste da Universidade Federal de
Pernambuco, presidida por mim, prof. Saulo de Tarso Marques Bezerra, Coordenador do Curso, para
deliberar sobre o que se expressa. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE. 1.01. Apreciação do
quórum. Estiveram presentes os professores Alessandro Romário Echevarria Antunes, representante
titular do Ciclo Básico, Cléssio Leão Silva Lima, representante do Ciclo Básico, Flávio Eduardo
Gomes Diniz, representante da área de Construção Civil e coordenador de Trabalho de Conclusão de
Curso, Gilson Lima da Silva, representante da área de Recursos Hídricos, José Moura Soares,
representante da área de Geotecnia, Kenia Kelly Barros da Silva, representante da área de
Saneamento, Renata Maciel de Melo, representante titular de Engenharia de Produção, Shirley
Minnell Ferreira de Oliveira, representante da área de Transporte; e o representante estudantil
Erickson Johny Galindo da Silva, presidente do DAAC. 1.02. Comunicações e informes. Foram
dados informes sobre o andamento do semestre suplementar 2020.3. 1.03. Alteração da pauta. Não
houve alteração na pauta. 1.04. Aprovação de atas. (i) A ata da reunião ordinária N° 05/2020 foi
aprovada por unanimidade. (ii) A ata da reunião extraordinária N° 05/2020 foi aprovada, por maioria,
com dez (10) votos favoráveis e uma (1) abstenção. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA.
2.01. Vice-coordenador pro tempore do Curso. O Coordenador do Curso, prof. Saulo de Tarso
Marques Bezerra, solicitou ao Pleno do Colegiado a aprovação do prof. Douglas Mateus de Lima
para Vice-coordenador pro tempore do Curso de Engenharia Civil do Campus Agreste, com efeito
retroativo, durante o período de 26 de agosto de 2020 a 31 de março de 2021. A atual Vicecoordenadora, profa. Elizabeth Amaral Pastich Gonçalves, está de licença maternidade no período
citado. Decisão: Solicitação aprovada por unanimidade. 2.02. Representante do curso de
Engenharia Civil na Comissão de Pesquisa do Núcleo de Tecnologia. O Coordenador do Curso,
prof. Saulo de Tarso Marques Bezerra, solicitou ao Pleno a aprovação da profa. Shirley Minnell
Ferreira de Oliveira para a função de representante do curso de Engenharia Civil na Comissão de
Pesquisa do Núcleo de Tecnologia. Decisão: Aprovada por unanimidade. 2.03. Representantes do
curso de Engenharia Civil na Comissão do Núcleo de Tecnologia para o MODALOC. O prof.
Saulo de Tarso Marques Bezerra foi apresentado como representante “nato”, em decorrência de ser
coordenador de curso, e dois professores foram apresentados para a segunda (2ª) vaga de
representante do curso, professores Washington de Lima e Érika Pinto Marinho. Após discussão, foi
colocada em votação quais serão os representantes. Decisão: As indicações dos professores Saulo
Bezerra, Washington de Lima e Érika Marinho obtiveram nove (9) votos, um (1) voto e cinco (5)
votos, respectivamente. Portanto, os representantes do curso na comissão supracitada serão os
professores Saulo Bezerra e Érika Marinho. 2.04. Composição do NDE. Retirado de pauta para que
as áreas de concentração do curso possam discutir o assunto. 2.05. Comissão de atualização do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Os professores Saulo de Tarso Marques Bezerra e Gilson
Lima da Silva apresentaram aos demais membros do Colegiado uma breve descrição da função e
atividades realizadas pela comissão, que foi instalada em dezessete (17) de maio do ano de dois mil
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e dezenove (2019). Após ampla discussão, foi apresentada a proposta encaminhada pela profa. Maria
Isabela Marques da Cunha Vieira Bello, coordenadora da comissão, que solicita a inclusão dos
professores Artur Paiva Coutinho, Cléssio Leão Silva Lima e Simone Machado Santos na comissão
supracitada, com efeito retroativo a partir do dia vinte e um (21) de julho do corrente ano, e que os
professores Artur Coutinho e Gilson Lima possuam somente direito a voz, sem voto. Com isto, cada
uma das oito (8) áreas de concentração do curso terá somente um (1) representante com direito a voz
e voto. Decisões: (i) Solicitar à comissão que proponha um prazo para o encerramento dos trabalhos
e envio da proposta do novo PPC ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso. (ii) A nova
composição da comissão – formada pelos professores Artur Paiva Coutinho (direito somente a voz),
Cezar Augusto Casagrande, Cléssio Leão Silva Lima, Douglas Mateus de Lima, Gilson Lima da Silva
(direito somente a voz), Jocilene Otília da Costa, José Almir Cirilo, Maria Isabela Marques da Cunha
Vieira Bello, Mariana Fernandes dos Santos Villela e Simone Machado Santos – foi aprovada por
unanimidade. 2.06. Formulários do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O prof. Flávio
Eduardo Gomes Diniz, coordenador de TCC, apresentou a nova proposta de Formulário para as
bancas examinadoras de TCC (em anexo). O preenchimento do formulário será realizado pelo prof.
Flávio Diniz e pelo Orientador do estudante. Posteriormente, o documento será impresso, assinado
pela coordenação de TCC e entregue à Secretaria Geral dos Cursos de Graduação (SEGEC) para
arquivamento. A proposta também prevê que o novo Formulário será padrão para as defesas virtuais
e presenciais. Decisão: Aprovada por unanimidade. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às
doze horas e três minutos (12h03), pelo que lavro a presente ata, que será assinada por mim e pelos
demais membros presentes do Colegiado.

