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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA
CIVIL DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA DO CAMPUS AGRESTE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2021.

No décimo (10.°) dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um (2021), em ambiente virtual
de meeting (meet.google.com/cby-gjqc-ktb), às dez horas e trinta minutos (10h30), realizou-se a
terceira (3.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 Alexsandro Tributino de Souza, para deliberar
sobre o que se expressa. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE. 1.01. Apreciação do quadro de
frequência. Estiveram presentes os professores Ana Cecilia Vieira da Nóbrega, representante da área
de Construção Civil, Erika Pinto Marinho, representante do Ciclo Básico, Gilson Lima da Silva,
representante da área de Recursos Hídricos, Humberto Correia Lima Júnior, representante da área de
Estruturas, Jocilene Otília da Costa, representante da área de Transporte, José Moura Soares,
representante da área de Geotecnia, Edevaldo Miguel Alves; e a representante estudantil Carina Lessa
Silva, presidente do DAAC. 1.02. Comunicações e informes. Foram realizados informes sobre:
(i) está aberto o edital para inscrições de chapas para a eleição da Coordenação do Curso de
Engenharia Civil do Campus Agreste; (ii) a próxima reunião do Conselho do Centro, a ser realizada
às quinze horas (15h) do dia dez (10) de março, irá tratar, entre outros temas, do Regimento Interno
do Campus do Agreste. (iii) o prof. Saulo de Tarso Marques Bezerra informou que se aproxima o
término da sua gestão à frente da Coordenação do Curso. 2.01. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO
DIA. 2.01. Renovação da Coordenação de Estágio. Foi submetida à apreciação do Colegiado a
proposta de recondução da Coordenação de Estágio exercida pelas professoras Jocilene Otília da
Costa (Coordenadora) e Marília Neves Marinho (Vice-coordenadora), com efeito retroativo, para o
período de 01/01/2021 a 30/04/2021. Decisão: Aprovada por unanimidade. 2.02. Regulamento de
Estágio Supervisionado. Trata-se da proposta do Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso,
conforme Anexo I, encaminhada previamente para análise do Colegiado. Após as considerações dos
presentes, seguiu-se a votação. Decisão: Aprovado por unanimidade, com a seguinte ressalva:
consultar a Central de Estágios do Campus do Agreste e o Setor de Estágios da PROGRAD quanto à
possibilidade de supervisão e orientação de estágios por profissionais formados em áreas conexas à
Engenharia e não apenas por Engenheiros Civis; após o retorno da consulta, o texto do regulamento
poderá ser corrigido pela Coordenação de Curso. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às doze
horas e vinte e três minutos (12h23), pelo que lavro a presente ata, que será assinada por mim e pelos
demais membros presentes do Colegiado.

