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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO 1 

CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), no exercício do ano 2 

de dois mil e dezesseis. Aos DOZE dias de JULHO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às dezesseis horas 3 

e trinta e cinco minutos, reuniram-se na sala cento e quatro(104), no bloco I, da Universidade 4 

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

Curso de Engenharia Civil, em sessão extraordinária, convocada e presidida pela presidente do 6 

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

Silva (representante docente do setor de Transportes/Geotecnia), Cleirton André Silva de 8 

Freitas (representante docente do setor de Estruturas), Paulo Roberto Lacerda Tavares 9 

(representante docente do setor de Recursos Hídricos/Saneamento) e Vicente Helano Feitosa 10 

Batista Sobrinho (representante docente do setor Básico). Demais presentes não membros: 11 

Antônio Batista de Lima Filho (Pedagogo-PROEN), Cícera Maria Mamede Santos (Pedagoga-12 

PROEN), Ivanildo Lopes da Silva (Coordenadoria de Ensino-PROEN), José Samuel Facundo da 13 

Silva (Divisão de Tratamento e Divulgação de Dados Acadêmicos-PROEN), e Marília Halina 14 

Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quórum, a presidente cumprimentou a todos e 15 

iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – A ata da reunião 16 

realizada no dia vinte e um(21) de junho de dois mil e dezesseis(2016) foi encaminhada aos 17 

endereços eletrônicos dos membros para apreciação prévia, sendo aprovada na ocasião sem 18 

alterações. Já a ata da última reunião, ocorrida em cinco(05) de julho do corrente ano, está 19 

em elaboração. 2. ORDEM DO DIA: 2.1) Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): 20 

finalização – a) Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): Contextualizada a discussão em torno 21 

das disciplinas de TCC 1 e TCC 2, os servidores da PROEN ratificaram a necessidade de 22 

alinhamento do Manual de TCC com o Regulamento da Graduação, que está sendo elaborado, 23 

e no qual consta como texto base a apresentação do TCC até quinze(15) dias antes do término 24 

do período letivo. Prazo muito extenso e questionado pelos membros, que sugeriram o 25 

período de defesa até o último dia letivo do semestre, com consolidação de notas prevista em 26 

calendário acadêmico igual a todas as disciplinas. Sobre como classificar e inserir estes 27 

componentes no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), citou-se 28 

como adequado tratá-lo como “atividade coletiva”, que consiste em componente gerenciado 29 

por um docente responsável pela turma e por consolidar as notas, e que gerenciará todas as 30 

apresentações de seminários (no TCC 1) e defesas (no TCC 2), ao mesmo tempo em que 31 

permite a vinculação com os orientadores individuais. A PROEN ficou de verificar a viabilidade 32 

dessa sugestão e sua implantação no SIGAA, e convidou o professor Vicente Helano Feitosa 33 

para apresentar/defender esta proposta a ser inserida no Regulamento de Graduação e 34 

apreciada pela comunidade acadêmica em reunião dia dezoito(18) deste mês. Ainda sobre o 35 

SIGAA, indagou-se sobre o cronograma de implantação pela própria instituição, pois ainda se 36 

usa o sistema da instituição tutora (SIGAA-UFC) e isso facilitaria bastante a inserção do novo 37 

PPC, considerando o longo prazo de nove(09) meses exigido pela UFC. A equipe da PROEN 38 

respondeu que, provavelmente, no período letivo de 2017.2. Em seguida, foi debatida a 39 

questão de carga horária, tanto docente, quanto discente. Na reformulação do PPC, as 40 

disciplinas de TCC 1 e 2 estavam com dezesseis(16) créditos. Os pedagogos disseram que 41 

estava muito baixa e que não estava considerando a carga horária discente, e sim docente. 42 
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Logo, TCC 1 e TCC 2 passaram a ter sessenta e quatro(64) horas cada, e TCC 1 terá como pré-43 

requisito todas as disciplinas obrigatórias até o oitavo (8º) semestre. Com essa alteração, a 44 

carga horária total do curso passou de quatro mil cento e doze(4112) horas para quatro mil 45 

cento e setenta e seis (4176). Ademais, ressaltou-se que, quanto à carga horária docente, 46 

seria fidedigno se o sistema a contabilizasse para o docente responsável pelos referidos 47 

componentes, assim como para os orientadores individuais. No mais, a PROEN alegou ser este 48 

assunto de escopo da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), que está elaborando 49 

resolução sobre carga horária docente. b) Estágio: O pedagogo, Antônio Batista de Lima, 50 

pediu para que o Manual de Estágio fosse revisado, de modo a garantir a consonância com o 51 

Regulamento de Graduação e a lei 11.788. c) Alterações nos Componentes: i) Pontes I passou a 52 

ser PONTES; ii) Estrutura de Aço I passou a ser ESTRUTURA DE AÇO; iii) SANEAMENTO I E 53 

SANEAMENTO II estavam com HIDRÁULICA como pré-requisito, e decidiu-se por colocar o pré-54 

requisito de HIDROLOGIA em Saneamento I; iv) Física I, II e III passaram ser denominadas 55 

FÍSICA GERAL I, FÍSICA GERAL II, FÍSICA GERAL III; v) Cálculo I e II mudaram para CÁLCULO 56 

DIFERENCIAL E INTEGRAL I, CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II, E CÁLCULO VETORIAL. vi) 57 

Sugeriu-se que MÉTODOS NUMÉRICOS fosse pré-requisito de MECÂNICA DOS FLUIDOS. Para 58 

tal, será consultado o professor desta disciplina, Luiz Alberto Ribeiro Mendonça. d) 59 

Fluxograma: Professor Vicente irá refazer constando as alterações supracitadas, com 60 

acréscimo de legenda e das disciplinas optativas e optativas livres da seguinte forma: uma(01) 61 

disciplina optativa livre no quinto(5º) semestre, uma(01) optativa no sétimo(7º),  uma(01) 62 

optativa no oitavo(8º), e as demais optativas e optativas livres, no décimo(10º) semestre. O 63 

intuito é deixar a representação gráfica bem didática para compreensão/orientação de 64 

quando o aluno poderá cursar estas disciplinas. Além disto, indicará visualmente no 65 

fluxograma que para TCC 1 o pré-requisito é ter cursado todas as disciplinas obrigatórias até o 66 

oitavo(8º) semestre. e) Atividades Complementares: Recomendou-se a inclusão no PPC de 67 

classificação das atividades complementares, com diretrizes para os setores de estudos, que 68 

contemplaria mais uma vertente, a de Empreendedorismo. No entanto, como as regras de 69 

avaliação das atividades complementares seguem resolução, considerou-se que, caso o aluno 70 

queria direcionar sua formação para esta temática ou outras, poderá cursar disciplinas 71 

optativas livres em outros cursos, como Administração. f) Ementas ausentes: foram solicitadas 72 

as ementas de PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS I, PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 73 

EDIFÍCIOS II E GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL I ao professor Marcílio Luís Viana 74 

Correia. Os membros avaliaram as ementas e expuseram as observações levantadas pelo 75 

docente, que alegou o conteúdo de HIGIENE INDUSTRIAL E SEGURANÇA DO TRABALHO muito 76 

importante para ser diluído em uma das disciplinas acima. Professor Vicente Helano Feitosa 77 

explicou que as Diretrizes Curriculares Nacionais de Cursos de Graduação em Engenharia, 78 

especificamente em seu sexto(6º) artigo, diz “Todo o curso de Engenharia, independente de 79 

sua modalidade, deve possuir em seu currículo um núcleo de conteúdos BÁSICOS, um núcleo 80 

de conteúdos PROFISSIONALIZANTES, e um núcleo de conteúdos ESPECÍFICOS que caracterizem 81 

a modalidade”. O que significa que há a exigência de apresentar o conteúdo, de modo que os 82 

alunos adquiram os fundamentos do assunto, não necessariamente como disciplina. Por este 83 

motivo, algumas instituições não possuem disciplinas específicas em Segurança do Trabalho. 84 
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Justificativa considerada pertinente pelos presentes. Logo, mantém-se o propósito de 85 

distribuir o conteúdo da disciplina de Higiene Industrial e Segurança do trabalho em outros 86 

componentes. 2.2 Encaminhamentos: Professora Maria Gorethe de Sousa solicitou a todos os 87 

coordenadores de áreas o envio de ementas de disciplinas optativas e a revisão do oitavo(8º) 88 

tópico “Áreas de Atuação”, para retirar a ênfase na área de Construção Civil, de modo a 89 

abordar a atuação de uma forma mais ampla, que abranja todas as áreas. Próxima reunião: 90 

está prevista para dia trinta(30) de agosto deste ano. Nada mais havendo para tratar, a sessão 91 

foi dada por encerrada às dezoito horas e cinco minutos, e, para constar, eu, Marília Halina 92 

Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 93 

assinada pelos presentes. 94 
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