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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 de 2 

dois mil e quinze. Aos SEIS dias do mês de ABRIL de dois mil e quinze, às oito horas e trinta e 3 

seis minutos, reuniram-se na sala de número oitenta e nove (Auditório), do terceiro bloco, no 4 

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

Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil, em sessão extraordinária, 6 

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

presentes os membros: Ary Ferreira da Silva (representante docente do setor de 8 

Transportes); Paulo Roberto Lacerda Tavares (representante docente do setor de Recursos 9 

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

setor Básico); e Washington Luiz Rodrigues de Queiroz (representante docente do setor de 11 

Estruturas). Demais presentes não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária 12 

Executiva). Havendo quorum, a professora Maria Gorethe de Sousa iniciou a sessão. 1. 13 

Aprovação da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião Ordinária do NDE, realizada em 14 

dezesseis de março de dois mil e quinze, foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos 15 

membros para apreciação prévia e foi aprovada. 2. Discussão e Compilação das Ementas para 16 

a Nova Proposta Curricular – A professora Maria Gorethe de Sousa consultou a professora 17 

Caroline Vieira Gonçalves sobre a não aprovação da intenção de redução de carga horária da 18 

disciplina de “Engenharia Ambiental”, e recebeu como justificativa a orientação desta 19 

disciplina ficar equiparada à disciplina homóloga ofertada no Curso de Engenharia de 20 

Materiais. Acrescentou que a disciplina de “Controle Analítico Ambiental” seria inviável para 21 

os alunos de Engenharia Civil, e que para a área de Saneamento seria mais assertivo inserir 22 

duas (02) disciplinas e, de acordo com as necessidades, incluir outras. O professor Ary Ferreira 23 

da Silva indagou o motivo do indeferimento da disciplina “Aeroportos” e o professor 24 

Washington Luiz Rodrigues respondeu que a Câmara de Ensino identificou similaridade da 25 

ementa com outra disciplina e indicou a leitura da Ata da Câmara de Ensino datada de onze de 26 

novembro de dois mil e quatorze para consultas sobre os motivos. Professor Ary Ferreira da 27 

Silva enfatizou que o CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) exigia 28 

tal disciplina para formação e disse que pediria à professora Larissa Maria Argollo para 29 

defendê-la junto à Câmara de Ensino. O professor Vicente Helano Feitosa citou que, nas 30 

reformulações dos projetos pedagógicos, a tendência é retirar carga horária do ciclo básico, 31 

no entanto, isso não se reflete na proposta da UFCA visto o intuito de minimizar/evitar 32 

deficiências na formação dos discentes. Professor Washington Luiz Rodrigues advertiu para 33 

revisão dos pré-requisitos de Mecânica I para impedir turmas numerosas e despreparadas. 34 

Professor Vicente Helano Feitosa refutou dizendo que é preciso bom senso para não 35 

inflexibilizar a grade curricular, impedindo a evolução do aluno durante o curso e o mesmo 36 

ficou de rever o conteúdo das disciplinas de Cálculo que, por ora, está distribuído em Cálculo I 37 

(carga horária 96h), Cálculo II (carga horária 64h) e Cálculo III (carga horária 64h). Por fim, os 38 

membros compilaram todas as ementas em um único arquivo, faltando apenas as ementas 39 

sob responsabilidade da professora Larissa Maria Argollo. A secretaria do CCT ficou de solicitar 40 

à referida docente para que encaminhasse o material a fim de complementar o arquivo a ser 41 

analisado por todos na próxima reunião e, posteriormente, apresentado ao Colegiado do 42 

Curso de Engenharia Civil. Professor Paulo Roberto Tavares sugeriu montar uma matriz 43 
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curricular completa e, após, separar por áreas para apresentação dos conteúdos para não 44 

estender o tempo de exposição. 3. Pauta para próxima reunião – Ficaram definidos os 45 

seguintes pontos: a) Análise das novas ementas e b) Propostas de fluxograma. Nada mais 46 

havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dez horas e onze minutos, e, para 47 

constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, 48 

depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 49 

                                                                                                          50 

Ary Ferreira da Silva                                       _________________________________________                                            51 

Maria Gorethe de Sousa Lima                     _________________________________________                                            52 

Marília Halina Girão Faria                                _________________________________________ 53 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                      _________________________________________ 54 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________                                            55 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz       _________________________________________                                            56 

 


