
        
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

1 
 

ATA DA PRIMEIRA 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 e 2 

quinze. Aos DOIS dias do mês de MARÇO de dois mil e quinze, às oito horas e cinquenta e dois 3 

minutos, reuniram-se na sala de número vinte e três – letra B, do primeiro bloco, no piso 4 

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

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

presidida pela presidente do NDE, Maria Gorethe de Sousa Lima. Fizeram-se presentes os 7 

membros: Ary Ferreira da Silva (representante docente do setor de Transportes); Larissa 8 

Maria Argollo de Arruda Falcão (representante docente do setor de Construção Civil); Paulo 9 

Roberto Lacerda Tavares (representante docente do setor de Recursos 10 

Hídricos/Saneamento); Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho (representante docente do 11 

setor Básico); e Washington Luiz Rodrigues de Queiroz (representante docente do setor de 12 

Estruturas). Demais presentes não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária 13 

Executiva). Havendo quorum, a professora Maria Gorethe de Sousa iniciou a sessão. 1. 14 

Aprovação da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião Ordinária do NDE, realizada em 15 

dez de dezembro de dois mil e quatorze, foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos 16 

membros para apreciação prévia e foi aprovada com algumas ressalvas. O documento será 17 

retificado e posto para aprovação na próxima reunião. 2. Aprovação do Calendário de 18 

Reuniões do NDE para o ano de 2015 – A professora Maria Gorethe de Sousa verificou com os 19 

membros a disponibilidade para as reuniões e chegou-se ao consenso de realizar as reuniões 20 

nas segundas-feiras pela manhã. Portanto, o calendário será refeito e, posteriormente, 21 

colocado para aprovação. 3. Reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso: nova 22 

matriz curricular – Todos os membros apresentaram suas tabelas com as novas propostas 23 

curriculares referentes a cada setor de estudo e o professor Paulo Roberto Lacerda as reuniu 24 

em um único arquivo, resultando, provisoriamente, na seguinte distribuição curricular (carga 25 

horária/créditos): Disciplinas Obrigatórias 3344h (209 créditos), Disciplinas Optativas 256h (16 26 

créditos), Atividades Complementares (18 créditos), Estágio 160h (10 créditos), Projeto de 27 

Graduação 64h (04 créditos), Carga horária total: 4112h (257 créditos)  Durante a discussão, 28 

foram elencadas algumas sugestões: a) realizar seminários de introdução aos trabalhos em 29 

laboratórios com fins preventivos, visto que os coordenadores dos laboratórios são 30 

corresponsáveis pelos discentes em suas atividades de pesquisas neste ambiente; b) modificar 31 

o nome da disciplina de Fundamentos da Administração, além da abordagem que deve ser 32 

mais voltada para as engenharias e suas especificidades; c) incluir as disciplinas de Física 33 

Experimental I e II; c) incluir as disciplinas de Transferência de Calor I e II, cada uma com 34 

dois(02) créditos; d) Renomear a disciplina de Introdução à Geologia por Geologia para 35 

Engenharia. A professora Maria Gorethe de Sousa sugeriu para a próxima reunião a 36 

consolidação da nova matriz curricular e a análise das propostas de ementas. Nada mais 37 

havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dez horas e quarenta e cinco minutos, 38 

e, para constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente 39 

ata que, depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 40 

                                           41 

Ary Ferreira da Silva  _________________________________________                                            42 
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Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão      _________________________________________                                            43 

Maria Gorethe de Sousa Lima                   _________________________________________                                            44 

Marília Halina Girão Faria                               _________________________________________                                            45 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                     _________________________________________                                            46 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho      _________________________________________                                            47 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz        _________________________________________                                            48 

 


