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ATA DA TERCEIRA 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 2 

e quinze. Aos TREZE dias do mês de ABRIL de dois mil e quinze, às oito horas e quarenta e sete 3 

minutos, reuniram-se na sala de oitenta e nove (Auditório), do bloco E, no piso inferior da 4 

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

Estruturante do Curso de Engenharia Civil, em sessão ordinária, convocada pela presidente do 6 

NDE, Maria Gorethe de Sousa Lima, contudo, devido a sua ausência, presidida pelo membro 7 

Ary Ferreira da Silva (representante docente dos setores de Transportes e de Geotecnia). 8 

Fizeram-se presentes os membros: Paulo Roberto Lacerda Tavares (representante docente 9 

do setor de Recursos Hídricos/Saneamento); Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho 10 

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

(representante docente do setor de Estruturas). Demais presentes não membros: Marília 12 

Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quorum, iniciou-se a sessão. 1. Aprovação 13 

da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião Ordinária do NDE, realizada em seis de abril 14 

de dois mil e quinze, foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros para 15 

apreciação prévia e foi aprovada. 2. Reformulação da matriz curricular – O professor Vicente 16 

Helano Feitosa repassou a matriz curricular do curso de Engenharia Civil da Universidade 17 

Federal do Ceará – UFC de Russas, recentemente criado, para análise das disciplinas do Ciclo 18 

Básico. Ele consultou o professor Juscelino Pereira Silva quanto à distribuição de conteúdo e 19 

créditos das disciplinas de Cálculo, resultando na seguinte distribuição: Cálculo I (04 créditos), 20 

Cálculo II (06 créditos) e Cálculo III (04 créditos). No entanto, foi considerada inviável por 21 

destoar da matriz curricular do curso de Engenharia de Materiais, devido à intenção de 22 

convergir as disciplinas comuns ofertadas pelos dois cursos. O professor Paulo Roberto 23 

Lacerda citou a importância da inserção da disciplina de Geoprocessamento como obrigatória 24 

no quinto semestre. O professor Ary Ferreira da Silva indagou se a referida disciplina 25 

implicaria na construção de um laboratório próprio, assim como na aquisição de 26 

computadores com melhor desempenho. O professor Paulo Roberto Lacerda leu a ementa da 27 

disciplina de Geoprocessamento ofertada pela UFC e todos concordaram com a viabilidade da 28 

proposta, já que a disciplina é teórica, informativa, contanto que seja planejado um 29 

laboratório com máquinas de bom desempenho, bem como a disponibilidade de mesas para 30 

alunos que queiram usar seus próprios notebooks. Necessidade esta enfatizada pelo professor 31 

Washington Luiz Queiroz para as aulas de Estrutura, visto que os computadores do laboratório 32 

não suportam os programas, além da quantidade insuficiente para atender todos os alunos. O 33 

professor Ary Ferreira da Silva complementou que a aquisição de computadores poderia se 34 

dar por projeto ou até mesmo no compartilhamento de alguns laboratórios com outros cursos 35 

da UFCA, dada à premissa de criação espaços multiusos na universidade. Por fim, o professor 36 

Paulo Roberto Lacerda delegou aos demais membros a montagem das propostas curriculares 37 

para, após, reunirem-se com os docentes de todas as unidades curriculares para avaliação das 38 

propostas. 3. Pauta para próxima reunião – Ficaram definidos os seguintes pontos: a) 39 

Compilação das propostas para matriz curricular; b) Envio das propostas de Ementas, que 40 

deverão ser enviadas a todos os membros do NDE, para posterior análise de sequência e 41 

sobreposição de conteúdo; c) Propostas de Fluxograma. Nada mais havendo para tratar, a 42 

sessão foi dada por encerrada às nove horas e trinta minutos, e, para constar, Eu, Marília 43 
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Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, 44 

será assinada pelos presentes. 45 

                                                                                                          46 

Ary Ferreira da Silva                                      _________________________________________ 47 

Marília Halina Girão Faria                               _________________________________________ 48 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                       _________________________________________ 49 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho      _________________________________________ 50 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz       _________________________________________ 51 

 


