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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
CIVIL DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DO CAMPUS AGRESTE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM 05 DE FEVEREIRO DE 2021.

No quinto (5.°) dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (2021), em ambiente virtual
de meeting (meet.google.com/swp-yczb-hjk), às dez horas e trinta minutos (10h30), realizou-se a
segunda (2.ª) Reunião Ordinária de 2021 do Colegiado do Curso de Engenharia Civil do Campus
Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, presidida pelo prof. Saulo de Tarso Marques
Bezerra, Coordenador do Curso, e secretariada por mim, Fernando Henrique Mineiro Rodrigues, para
deliberar sobre o que se expressa. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE. 1.01. Apreciação do
quórum. Alessandro Romário Echevarria Antunes, representante titular do Ciclo Básico, Douglas
Mateus de Lima, representante da área de Estruturas, Flávio Eduardo Gomes Diniz, representante da
área de Construção Civil e coordenador de Trabalho de Conclusão de Curso, José Moura Soares,
representante da área de Geotecnia, Kenia Kelly Barros da Silva, representante da área de
Saneamento, Shirley Minnell Ferreira de Oliveira, representante da área de Transporte; e o
representante estudantil Erickson Johny Galindo da Silva, presidente do DAAC. Professores
convidados e presentes: Ana Cecília Vieira da Nobrega, Cezar Augusto Casagrande, Edevaldo
Miguel Alves, Humberto Correia Lima Junior, Maria Isabela Marques da Cunha Vieira Bello e
Tharcylla Rebecca Negreiros Clemente, coordenadora do Curso de Engenharia de Produção.
1.02. Comunicações e informes. i) O professor Flávio Diniz informou que ministrará um curso de
preparação do sistema G-Suite para os professores ingressantes. ii) O representante estudantil
Erickson Galindo informou que será realizada uma Assembleia dos estudantes às vinte horas (20h)
do mesmo dia para votarem uma comissão provisória que assumirá o Diretório Acadêmico Almir
Cirilo (DAAC), enquanto não é possível a realizada de eleição presencial. Dessa forma, Erickson
Galindo despede-se da presidência do DAAC. Os professores presentes elogiaram o trabalho do
discente a frente do Diretório e agradeceram a ajuda na comunicação entre Coordenação e estudantes.
iii) O professor Saulo de Tarso Bezerra informou que a Colação de Grau conjunta será realizada no
dia 18 de fevereiro de maneira virtual, a Direção de Centro convidou as coordenações para uma
reunião para esclarecimentos ainda a ser realizada. iv) O professor Saulo Bezerra também informou
que está sendo contratado um professor substituto para assumir as disciplinas de Português
Instrumental e Metodologia Científica, Elementos de Sociologia e Introdução ao Direito, que até
então estavam sem professor responsável. O professor entrará em exercício na UFPE no dia 15 de
fevereiro. 1.03. Alteração da pauta. O professor Flávio Diniz solicitou inversão de pauta para que o
ponto 2.01 seja permutado com o ponto 2.02, de modo que o processo de redistribuição da profa. Ana
Cecília Vieira da Nobrega seja avaliado primeiro. A justificativa apresentada pelo prof. Flávio Diniz
foi o tempo de atuação no Curso de Engenharia Civil do Campus Agreste. Decisão: Aprovada por
unanimidade. Dessa forma, a ordem dos pontos foi a seguinte: 2.01. Redistribuição da professora Ana
Cecília Vieira da Nobrega, matrícula SIAPE nº 1621720, da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE) para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); 2.02. Redistribuição do
professor Cezar Augusto Casagrande, matrícula SIAPE nº 3101221, da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). SEGUNDA PARTE –
ORDEM DO DIA. 2.01. Redistribuição da professora Ana Cecília Vieira da Nobrega, matrícula
SIAPE nº 1621720, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) para a Universidade
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Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A palavra foi facultada à profa. Ana Cecília, que
manifestou intenção em exercer suas atividades laborais no Departamento de Engenharia Civil da
UFRN, devido a motivações pessoais. Em seguida, o prof. Saulo Bezerra, coordenador do curso,
passou a palavra ao prof. Flávio Eduardo Gomes Diniz, que apresentou parecer favorável da área de
Construção Civil ao pedido de redistribuição de cargo condicionado ao envio do código de vaga
desocupado nº 268085 ao curso de Engenharia Civil do Núcleo de Tecnologia. O código de vaga
supracitado foi citado como contrapartida no Ofício nº 865/2020 – GAB UFRN, constante no
documento nº 12742/2020, processo n° 23076.000112/2021-47. Decisão: aprovada por unanimidade.
2.02. Redistribuição do professor Cezar Augusto Casagrande, matrícula SIAPE nº 3101221, da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Universidade Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR). A palavra foi facultada ao prof. Cezar Casagrande, que manifestou intenção em exercer
suas atividades laborais no Departamento de Engenharia Civil da UTFPR, devido a motivações
pessoais. Em seguida, o prof. Saulo Bezerra, coordenador do curso, passou a palavra ao prof. Flávio
Eduardo Gomes Diniz, que apresentou parecer favorável da área de Construção Civil ao pedido de
redistribuição de cargo condicionado ao envio do código de vaga desocupado nº 0304182 ao curso
de Engenharia Civil do Núcleo de Tecnologia. O código de vaga supracitado foi citado como
contrapartida no Ofício nº 217/2020 – GABIR UTFPR, constante no documento nº 5353/2019,
processo n° 23076.000097/2021-64. Decisão: aprovada por unanimidade. Nada mais a tratar, a
reunião foi encerrada às onze horas e trinta minutos (11h30), pelo que lavro a presente ata, que será
assinada por mim, secretário designado para esta reunião, pelo Coordenador do Curso de Engenharia
Civil e pelos demais membros presentes do Colegiado.

