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ATA DA  QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO DE 1 

ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), no exercício do ano de dois mil 2 

e dezesseis. Aos VINTE E UM dias do mês de JUNHO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às dezesseis 3 

horas e quarenta e três minutos, reuniram-se na sala sessenta e sete(67B), no bloco D da 4 

Universidade Federal do Cariri, Campus Juazeiro do Norte, os membros do Núcleo Docente 5 

Estruturante do Curso de Engenharia Civil, em sessão ordinária, convocada e presidida pela 6 

presidente do NDE, Maria Gorethe de Sousa Lima Brito. Fizeram-se presentes os membros: 7 

Ary Ferreira da Silva (representante docente do setor de Transportes/Geotecnia), Paulo 8 

Roberto Lacerda Tavares (representante docente do setor de Recursos Hídricos/Saneamento) 9 

e Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho (representante docente do setor Básico). Demais 10 

presentes não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quórum, 11 

a presidente cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO 12 

ANTERIOR – A ata da reunião anterior, realizada em dezesseis(16) de maio do ano de dois mil 13 

e dezesseis(2016) foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros para apreciação 14 

prévia, sendo aprovada na ocasião sem alterações. 2. ORDEM DO DIA: 2.1) Reformulação do 15 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC): retomada dos trabalhos e finalização das pendências –16 

Professor Paulo Roberto Lacerda continuou o preenchimento da planilha da matriz curricular 17 

e ementário com os pré-requisitos, correquisitos e equivalências. Ao final, confirmou que a 18 

carga horária total do curso estava com quatro mil e cento e doze(4112) horas. Em seguida, a 19 

professora Maria Gorethe de Sousa realizou as correções no texto geral indicadas pelo 20 

pedagogo da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN). Prosseguindo, foram observados os seguintes 21 

pontos: a) Identificou-se que as disciplinas de TOPOGRAFIA e DESENHO quando incluídas na 22 

unidade curricular de Transportes, aumenta bastante a carga horária deste setor, o que leva a 23 

entender, segundo professor Paulo Roberto Lacerda, que o PPC dá ênfase a esta área, o que 24 

não é real. Foi lembrado que no relatório elaborado pelo Centro de Ciências e Tecnologia para 25 

a decisão sobre as vagas docentes na Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), além 26 

de considerar o PPC vigente do curso e não sua reformulação, constam as disciplinas apenas 27 

para o curso de Engenharia Civil, isto é, não contempla as disciplinas ofertadas no Curso de 28 

Engenharia de Materiais, Design e Agronomia que são lecionadas por docentes da Engenharia 29 

Civil. Em síntese, o impasse está em o CCT assumir a unidade curricular em que estão 30 

Topografia e Desenho para atender todos os cursos que demandam estas disciplinas, o que 31 

implica solicitar mais vagas; ou apenas contabilizar as necessidades do curso de Engenharia 32 

Civil. Ao final da discussão, decidiu-se que as disciplinas de Desenho dos outros cursos 33 

deverão constar em alguma outra unidade curricular de suas respectivas matrizes, e a 34 

disciplina de Topografia da Agronomia seria tratada à parte desta contagem de carga horária, 35 

pois para ambas, o Curso de Engenharia Civil não disponibilizará docentes. Atentou-se para o 36 

fato de que, quando o curso de Geologia for implantado, Topografia poderá se tornar uma 37 

unidade curricular. b) A respeito da classificação das unidades curriculares, foi questionado 38 

em qual unidade estariam as disciplinas de METODOLOGIA CIENTÍFICA e ECONOMIA. Esse 39 

questionamento será enviado à equipe de pedagogos da PROEN. c) No relatório acerca da 40 

carga horária, as disciplinas de Introdução à Engenharia Civil, Metodologia Científica, Desenho 41 

para Engenharia, Topografia, Economia para Engenharia e Eletrotécnica estavam sendo 42 
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consideradas como unidade curricular de INTEGRAÇÃO ACADÊMICA E TECNOLÓGICA DO CCT 43 

na Reformulação do PPC. No entanto, a tabela da PROEN considerou estas disciplinas da 44 

seguinte forma: DESENHO na unidade curricular de TRANSPORTES, atendendo aos cursos de 45 

Engenharia Civil e Engenharia de Materiais; TOPOGRAFIA na unidade de TOPOGRAFIA; 46 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL e ELETROTÉCNICA na unidade curricular de CONSTRUÇÃO 47 

CIVIL. Para a Reformulação e relatório da CPPD, os membros irão considerar TOPOGRAFIA e 48 

DESENHO na unidade de TRANSPORTES; INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL e 49 

ELETROTÉCNICA na unidade de CONSTRUÇÃO CIVIL, já que as necessidades são demandadas 50 

pelos cursos e não pelas Unidades Acadêmicas, em virtude da inexistência de departamentos. 51 

Essa metodologia/classificação deverá ser ressaltada no PPC. d) A disciplina de PROJETO E 52 

CONSTRUÇÃO DA SUPERESTRUTURA VIÁRIA passou de dois(02) créditos para quatro(04), 53 

passando a soma das disciplinas obrigatórias desta unidade curricular para vinte(20) horas. 54 

2.2) Composição do Núcleo Docente Estruturante – Com a redistribuição dos docentes 55 

Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão, representante do setor de Construção Civil, bem como 56 

de Washington Luiz Rodrigues de Queiroz, representante do setor de Estruturas, a 57 

composição do NDE ficou reduzida. Desta forma, será solicitado que seja incluída como pauta 58 

em reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Civil eleição para novos membros. 59 

Ressaltou-se que a portaria de designação da composição original é datada de trinta e um(31) 60 

de outubro de dois mil e treze(2013) e que, em conformidade com a resolução da instituição 61 

tutora (UFC), os atuais componentes possuem um mandato de três(03) anos com 62 

possibilidade de recondução. 2.3) Encaminhamentos – a) Professor Paulo Roberto Lacerda 63 

ficou de finalizar a revisão do ementário, com a inclusão dos códigos no texto final do PPC. b) 64 

A secretaria do CCT ficou de verificar com a PROEN o questionamento sobre a unidade 65 

curricular em que ficariam as disciplinas de Metodologia e Economia. c) Professora Maria 66 

Gorethe de Sousa sugeriu convidar o docente Luiz Alberto Ribeiro Mendonça para colaborar 67 

na revisão e melhoria do texto acerca da importância do curso, e irá inserir a planilha 68 

curricular no texto geral do PPC. d) Professor Vicente Helano Feitosa irá refazer o fluxograma. 69 

Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dezoito horas e trinta 70 

minutos, e, para constar, eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a 71 

presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 72 

                                                                                                          73 

Ary Ferreira da Silva                                        _________________________________________ 74 

Maria Gorethe de Sousa Lima Brito              _________________________________________ 75 

Paulo Roberto Lacerda Tavares             _________________________________________ 76 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________ 77 

Marília Halina Girão Faria                              _________________________________________ 78 


