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ATA DA SEGUNDA 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 DEZESSEIS dias do mês de MARÇO de dois mil e quinze, às oito horas e cinquenta e 3 

sete 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: Paulo Roberto Lacerda Tavares (representante docente do setor de Recursos 8 

Hídricos/Saneamento); Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho (representante docente do 9 

setor Básico); e Washington Luiz Rodrigues de Queiroz (representante docente do setor de 10 

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

Executiva). Havendo quorum, a professora Maria Gorethe de Sousa iniciou a sessão. 1. 12 

Aprovação da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião Ordinária do NDE, realizada em 13 

dois de março de dois mil e quinze, foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros 14 

para apreciação prévia e foi aprovada. 2. Aprovação do Calendário de Reuniões do NDE para 15 

o ano de 2015 – O calendário foi modificado para as segundas pela manhã e foi aprovado em 16 

consenso. 3. Reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso: nova matriz curricular – 17 

O professor Vicente Helano Feitosa apresentou, como exemplo, a reformulação curricular do 18 

curso de Computação da USP, no qual há um comparativo da grade curricular anterior com a 19 

vigente, embasada por pesquisa com alunos egressos sobre os conteúdos das disciplinas e o 20 

desempenho dos docentes, no intuito de identificar pontos fracos e fortes. Em seguida, expôs 21 

o novo modelo para as ementas de acordo com as orientações da Pró-Reitoria de Ensino 22 

(PROEN) e explicou que a bibliografia precisa de, pelo menos, três obras de publicação 23 

recente. Surgiu a dúvida se os itens bibliográficos precisam constar, ao menos em um (01) 24 

exemplar, na biblioteca institucional; o que foi negado pelos demais por se tratar de 25 

reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) e, por isto, não haveria 26 

impedimento, porém, é recomendável em virtude da existência de alunos de baixa renda. Foi 27 

sugerida a criação de uma lista bibliográfica com todos os livros indicados classificados por 28 

área, que deverá ser assinada pela presidente do NDE e anexada ao novo PPC. O professor 29 

Vicente Helano Feitosa citou que os avaliadores do MEC questionaram a bibliografia em inglês 30 

presente nas ementas antigas, pois implica que a instituição viabilize condições e incentive os 31 

discentes a estudarem outros idiomas; ação esta que será contemplada na reformulação do 32 

PPC com a proposta de disciplinas optativas como Inglês Técnico-Científico, Francês Técnico-33 

Científico e Espanhol Técnico-Científico. Questionou-se sobre a existência de docentes para 34 

tais disciplinas, o professor Vicente Helano Feitosa disse que está como prioridade no 35 

planejamento de provimento de quadro docente. O professor Paulo Roberto Lacerda indagou 36 

sobre como será feita a comparação das ementas: as antigas com as novas, e as novas de 37 

diferentes disciplinas para análise de assuntos/bibliografias comuns. 4. Pauta para próxima 38 

reunião – Ficaram definidos os seguintes pontos: a) Definir tabela de créditos; b) Entrega e 39 

Análise das novas ementas; c) Análise da Bibliografia e d) Proposta de Fluxograma. Nada mais 40 

havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às nove horas e quarenta e cinco 41 

minutos, e, para constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a 42 

presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 43 
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                                                                                                          44 

Maria Gorethe de Sousa Lima                     _________________________________________                                            45 

Marília Halina Girão Faria                             _________________________________________                                            46 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                    _________________________________________                                            47 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho    _________________________________________                                            48 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz      _________________________________________                                            49 

 


