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ATA DA TERCEIRA 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 OITO dias de ABRIL de DOIS MIL E DEZESSEIS, às nove horas e 3 

quarenta minutos, reuniram-se na sala centro e três (103), no bloco I da Universidade Federal 4 

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

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

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

(representante docente do setor de Transportes/Geotecnia), Paulo Roberto Lacerda Tavares 8 

(representante docente do setor de Recursos Hídricos/Saneamento), Vicente Helano Feitosa 9 

Batista Sobrinho (representante docente do setor Básico) e Washington Luiz Rodrigues de 10 

Queiroz (representante docente do setor de Estruturas). Demais presentes não membros: 11 

Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quorum, a presidente 12 

cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DA(S) ATA(S) DA(S) REUNIÃO(ÕES) 13 

ANTERIOR(ES) – As atas das reuniões do NDE realizadas em vinte e dois (22) de março de dois 14 

mil e quinze (2016) e cinco (05) de abril de dois mil e dezesseis (2016), foram encaminhadas 15 

aos endereços eletrônicos dos membros para apreciação prévia e foram aprovadas na ocasião 16 

sem alterações. 2. ORDEM DO DIA: 2.1) Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 17 

– Professor Paulo Roberto apresentou os tópicos sobre a matriz curricular, na qual houve as 18 

seguintes alterações: a) Mecânica I: passará a denominar-se Mecânica Geral para viabilizar 19 

equivalência da disciplina ofertada pelo Curso de Engenharia de Materiais; b) Mecânica II 20 

passa a ser Mecânica das Estruturas, para diferenciar-se da Mecânica lecionada pela área de 21 

Física; c) Pontes: passará para o nono(9º) semestre, excluindo como pré-requisito Fundações, 22 

permanecendo Estrutura de Concreto II  como pré-requisito; d) Estrutura Metálica I: passará a 23 

ser Estrutura de Aço I; e) Fundações e Obras de Contenção: passa a integrar a unidade 24 

curricular de Geotecnia, sendo ofertado no nono(9º) semestre e tendo com pré-requisito 25 

Mecânica dos Solos II; f) Sistema e Adequação Ambiental: passa do sexto(6º) semestre para o 26 

nono(9º) semestre, com o acréscimo da disciplina de Saneamento II como pré-requisito. g) 27 

Chegou-se ao consenso de limitar no SIGAA o número máximo de créditos que o aluno poderá 28 

cursar: trinta(30) créditos, de modo a garantir rendimento satisfatório; h) Decidiu-se permitir 29 

ao aluno cursar disciplinas optativas a partir do sexta(6º) semestre e vinculá-las a pré-30 

requisitos de disciplinas ofertadas entre o sexto(6º) e décimo(10º semestre) para evitar que o 31 

aluno antecipe cursá-las. Em seguida, delimitaram os componentes obrigatórios com 32 

pendências: a) Ementa de Mecânica dos Fluidos: solicitar a professor Luiz Alberto; b) Ementas 33 

da área de Saneamento: professora Maria Gorethe irá adaptar ao novo modelo exigido pela 34 

PROEN; c) Ementa de Economia para Engenharia: solicitar a professor Diego Guerra; d) 35 

Ementas da área de Estruturas: estão prontas, porém precisam ser adequadas ao novo 36 

modelo; e) Ementas das disciplinas optativas: como o aluno só poderá cursar as disciplinas 37 

optativas após três(03) anos de implantação do novo PPC, deliberou-se que, para conclusão 38 

da documentação de reformulação dentro do prazo, se priorizaria as ementas das disciplinas 39 

obrigatórias e, posteriormente, seriam apresentadas as ementas das disciplinas optativas 40 

como aditivo.  Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dez horas e 41 
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quarenta e cinco minutos, e, para constar, eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os 42 

trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 43 

                                                                                                          44 

Ary Ferreira da Silva                                        _________________________________________ 45 

Maria Gorethe de Sousa Lima                      _________________________________________ 46 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                     _________________________________________ 47 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________ 48 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz       _________________________________________ 49 

Marília Halina Girão Faria                               _________________________________________ 50 


