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ATA DA  QUINTA 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 CINCO dias de JULHO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às dezesseis horas e vinte 3 

minutos, reuniram-se na sala sessenta e sete(67B), no bloco D da Universidade Federal do 4 

Cariri, Campus Juazeiro do Norte, os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 5 

Engenharia Civil, em sessão ordinária, convocada e presidida pela presidente do NDE, Maria 6 

Gorethe de Sousa Lima Brito. Fizeram-se presentes os membros: Ary Ferreira da Silva 7 

(representante docente do setor de Transportes/Geotecnia), Paulo Roberto Lacerda Tavares 8 

(representante docente do setor de Recursos Hídricos/Saneamento) e Vicente Helano Feitosa 9 

Batista Sobrinho (representante docente do setor Básico). Demais presentes não membros: 10 

Cleirton André Silva de Freitas (coordenador do Curso de Engenharia Civil) e Marília Halina 11 

Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quórum, a presidente cumprimentou a todos e 12 

iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – A ata da reunião anterior, 13 

realizada em vinte e um(21) de junho do ano de dois mil e dezesseis(2016), está em 14 

elaboração e passará por aprovação em momento posterior. 2. ORDEM DO DIA: 2.1) 15 

Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): pendências – Professora Maria 16 

Gorethe de Sousa informou que a parte do texto geral da reformulação do PPC sobre os 17 

ensaios dos laboratórios estava incompleta. Coletou algumas informações, deixando por 18 

finalizar o preenchimento deste item em outra ocasião. Após, abriu-se a discussão acerca do 19 

Trabalho de Conclusão do Curso (TCC): se na reformulação seria considerado como disciplina 20 

obrigatória com pré-requisito ou continuaria como atividade. Como atividade sem pré-21 

requisito permite irregularidades no sistema, sem controlar a relação de alunos aptos a cursar 22 

TCC I e TCC II de forma sequencial e regularmente. Os pedagogos serão consultados, bem 23 

como as duas propostas serão repassadas para o setor responsável pelo SIGAA para saber 24 

sobre a viabilidade de implantação. Em seguida, professor Paulo Roberto Lacerda deu 25 

continuidade às pendências do documento da reformulação. Disse que havia recebido a 26 

ementa de ECONOMIA PARA ENGENHARIA do professor Diego Guerra, e que estava com 27 

dúvida quanto aos créditos da disciplina da MECÂNICA DOS SOLOS, pois na ementa estava 28 

com carga horária toda de prática, e na tabela de disciplinas estava como teórica. Os 29 

membros confirmaram a carga horária da disciplina como toda teórica. Realizada a correção, 30 

percebeu-se a ausência das ementas das disciplinas de PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 31 

EDIFÍCIOS I, PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS II E GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO 32 

CIVIL I. Então, sugeriram solicitar a elaboração destas ementas ao docente Marcílio Luís Viana 33 

Correia, como único docente efetivo da área de Construção Civil, acompanhada da orientação 34 

de que sejam diluídos os conteúdos da disciplina de HIGIENE INDUSTRIAL E SEGURANÇA DO 35 

TRABALHO, preferencialmente, na ementa de Gerenciamento na Construção Civil I. Ainda 36 

sobre os componentes, professor Vicente Helano Feitosa lembrou ser de suma importância o 37 

arquivamento na coordenação dos programas de disciplinas, pois eles são o detalhamento das 38 

ementas. Enfatizou que se deveria padronizar a forma de avaliação para pelo menos duas(02) 39 

provas escritas. A secretaria do CCT informou sobre novo modelo utilizado pela Pró-Reitoria 40 

de Ensino (PROEN), e se comprometeu a enviar os novos instrumentais para que cada 41 

coordenador de área preenchesse com os novos componentes da reformulação. Adiante, o 42 
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docente Vicente Helano Feitosa sugeriu a alteração da disciplina de INTRODUÇÃO À 43 

METODOLOGIA CIENTÍFICA para o primeiro(1º) semestre, e INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 44 

para o segundo(2º) semestre. Proposta acatada. Recapitulou-se que os componentes de 45 

INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA e ECONOMIA PARA ENGENHARIA ficaram em 46 

‘Outras Unidades’, DESENHO e TOPOGRAFIA, na Unidade de Transportes, ELETROTÉCNICA e 47 

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA CIVIL, na Unidade de Construção Civil. Após, foi apresentada e 48 

validada a planilha de equivalências, com a ressalva de que para as disciplinas de Cálculo não 49 

haverá equivalência, contudo os discentes poderão solicitar aproveitamento de estudos. 50 

Retornando à discussão das unidades curriculares para ciência da coordenação do curso de 51 

Engenharia Civil, os membros foram enfáticos em afirmar que na contagem de carga horária 52 

para levantamento sobre a necessidade de vagas docente, estão considerando apenas as 53 

disciplinas do Curso de Engenharia Civil e, caso a Engenharia de Materiais, necessite de 54 

docente para as cinco(05) disciplinas que são lecionadas pelo quadro docente da Civil, deverá 55 

ser somada mais uma(01) vaga de docente para a unidade curricular de Transportes, por 56 

conta da disciplina de Desenho. Professor Cleirton André Silva argumentou que as disciplinas 57 

lecionadas em Engenharia de Materiais exigem um perfil mais voltado para a Engenharia Civil, 58 

contudo, os docentes daquele curso podem lecionar quaisquer disciplinas que constem em 59 

seus históricos de graduação. Para concluir, os presentes foram categóricos: as demandas de 60 

Engenharia de Materiais precisam ser contabilizadas e pleiteadas pelo Colegiado e NDE do 61 

Curso de Engenharia de Materiais, em virtude das demandas serem dos cursos e não da 62 

Unidade Acadêmica. Por fim, professora Maria Gorethe de Souza pediu aos membros que 63 

enviassem sugestões de disciplinas optativas para constar no texto geral, relembrando que as 64 

disciplinas optativas poderão ser cursadas a partir do quinto(5º) semestre 2.2) Planos das 65 

Aulas Práticas dos Laboratórios. Relator: Professor Ary Ferreira da Silva – Professor Ary 66 

Ferreira questionou a ausência de manual de procedimentos para os ensaios laboratoriais de 67 

graduação. Ressaltou que é requisito exigido pelo Ministério da Educação (MEC) e influencia 68 

diretamente na avaliação do curso. Acrescentou ainda, que planeja uma reunião com os 69 

técnicos laboratoristas e dentre a pauta está este assunto. 2.3) Encaminhamentos – a) 70 

Cleirton André Silva ficou de revisar o Manual de TCC; b) Vicente Helano Feitosa irá refazer o 71 

Fluxograma; c)  Maria Gorethe de Sousa irá montar o documento geral, com os arquivos 72 

enviados pelos demais membro; d) data da próxima reunião: prevista para o dia doze(12) 73 

deste mês, com envio do convocação para os pedagogos da PROEN, coordenador e vice-74 

coordenador do Curso de Engenharia Civil. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada 75 

por encerrada às dezessete horas e quarenta minutos, e, para constar, eu, Marília Halina 76 

Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 77 

assinada pelos presentes.                                                         78 

 79 

Ary Ferreira da Silva                                         _________________________________________ 80 

Maria Gorethe de Sousa Lima Brito              _________________________________________ 81 

Paulo Roberto Lacerda Tavares             _________________________________________ 82 
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Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________ 83 

Cleirton André Silva de Freitas   _________________________________________ 84 

Marília Halina Girão Faria                                _________________________________________ 85 


