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ATA DA PRIMEIRA 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 VINTE E DOIS dias de MARÇO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às 3 

dezesseis horas e trinta 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 extraordinária, convocada e presidida 6 

pela presidente do NDE, Maria Gorethe de Sousa Lima. 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 9 

Hídricos/Saneamento), Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho (representante docente do 10 

setor Básico). Demais presentes não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária 11 

Executiva). Ausências justificadas: registrou-se o não comparecimento do membro 12 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz (representante docente do setor de Estruturas), devido 13 

apresentação em outra reunião no mesmo horário. Havendo quorum, a presidente 14 

cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – 15 

A ata da reunião do NDE realizada em dois (02) de fevereiro de dois mil e dezesseis (2016) foi 16 

encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros para apreciação prévia e foi aprovada 17 

na ocasião sem alterações. 2. ORDEM DO DIA: 2.1) Reformulação do Projeto Pedagógico do 18 

Curso (PPC) – a) Alterações na Matriz Curricular: Professor Paulo Roberto apresentou a 19 

tabela descritiva das disciplinas e, em seguida, iniciou a discussão decidindo: i) FUNDAÇÕES 20 

será disciplina obrigatória alocada na unidade curricular de Geotecnia/Solos, 21 

estrategicamente para expandir a quantidade de docentes desta área; ii) SANEAMENTO II 22 

passa a ter seis (06) créditos, quatro para teoria e dois para prática, pela extensão do 23 

conteúdo e necessidade de elaboração de projeto e visita de campo; iii) PONTES passa para o 24 

décimo (10º) semestre e terá como pré-requisito Fundações; iv) Em INSTALAÇÕES 25 

HIDROSSANITÁRIAS haverá inclusão de conteúdo sobre fossa e sumidouro e em 26 

SANEAMENTO II, conteúdo de processos alternativos; v) Disciplinas OPTATIVAS deverão ser 27 

cursadas a partir do sexto (6º) semestre, sendo, no mínimo, cinco (05) disciplinas (optativas e 28 

optativas livres) que deverão ser cursadas para integralização da carga horária. Propôs-se 29 

limitar no novo PPC o mínimo de optativas a serem cursadas, assim como limitar o máximo de 30 

optativa-livre; vi) ATIVIDADES COMPLEMENTARES: Professor Vicente sugeriu a contagem em 31 

divisão por áreas: Pesquisa com sessenta e quatro(64) horas, Ensino e Extensão, ambas com 32 

trinta e duas(32)  horas, e Cultura com dezesseis(16) horas; vii) CONTAGEM GERAL: 33 

Obrigatórias: 3456 horas, Optativas: 192 horas, Optativas-livres: 128 horas; Estágio: 160 34 

horas; Atividades Complementares: 144 horas; Trabalho de Conclusão de Curso: 64 horas – 35 

Total: 4.144 horas. b) Pendências da reformulação da estrutura curricular: Todos os 36 

membros ficaram de finalizar o ementário adaptando ao novo modelo exigido pela Pró-37 

Reitoria de Ensino (PROEN), tanto das disciplinas obrigatórias, como das eletivas. Professor 38 

Ary Ferreira ficou de verificar com os demais docentes da unidade curricular de Transportes o 39 

preenchimento completo do ementário (objetivos e bibliografia), e as ementas da unidade 40 

curricular de Geotecnia. Será solicitado ao professor Washington Queiroz as ementas da 41 

unidade curricular de Estruturas. Professor Vicente Helano apresentou o ementário da 42 
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unidade curricular do Básico, no entanto, precisará colocá-lo no modelo exigido pela PROEN. 43 

Professora Maria Gorethe se encarregou de ajudá-lo nesta atividade. Professor Vicente 44 

Helano requisitará aos docentes da unidade de Química as ementas das disciplinas desta área. 45 

Como a unidade curricular de Construção Civil não há docentes, foram divididas as pendências 46 

desta área: professor Ary Ferreira ficou de elaborar as ementas de Instalações Prediais e 47 

Instalações Elétricas, e professor Vicente Helano ficou com as ementas de Construção Civil. 48 

Para o restante das disciplinas desta área, pedirão a ajuda do professor Cleirton André Silva de 49 

Freitas. c) Texto Geral PPC: Para elaboração do texto completo do documento, foram 50 

divididos tópicos entre os membros: i) Apresentação, Justificativa, Histórico do Curso, 51 

delegados a professor Ary Ferreira e Luiz Alberto Ribeiro Mendonça; ii) Objetivo, Perfil, 52 

Competências e Habilidades, e Área de Atuação sob responsabilidade da professora Maria 53 

Gorethe; iii) O tópico sobre os Aspectos Legislativos, terá como base PPC´s de outras 54 

instituições e, se necessário, será requerida a ajuda da PROEN na atualização das leis; iv) 55 

Organização curricular e seus subitens: unidades curriculares, integralização curricular, tipos 56 

de disciplinas, ementas e bibliografia: ficaram para professor Paulo Roberto; v) Manuais: 57 

Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ficará com professor Washington 58 

Queiroz, e o Manual de Estágio com professor Cleirton André; vi) Fluxograma, Infraestrutura e 59 

Recursos Humanos, Metodologias de Ensino Aprendizagem e Aperfeiçoamento do PPC: sob 60 

incumbência de professor Vicente Helano. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada 61 

por encerrada às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, e, para constar, eu, Marília Halina 62 

Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 63 

assinada pelos presentes. 64 

                                                                                                          65 

Ary Ferreira da Silva                                       _________________________________________ 66 

Maria Gorethe de Sousa Lima                      _________________________________________ 67 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                      _________________________________________ 68 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________ 69 

Marília Halina Girão Faria                              _________________________________________ 70 


