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ATA DA QUARTA 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 ONZE dias de ABRIL de DOIS MIL E DEZESSEIS, às oito horas e 3 

quarenta e cinco 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) e 8 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz (representante docente do setor de Estruturas). 9 

Demais presentes não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo 10 

quorum, a presidente cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DA ATA DA 11 

REUNIÃO ANTERIOR – A ata da reunião anterior do NDE ainda está elaboração e será posta 12 

para aprovação em reunião posterior. 2. ORDEM DO DIA: 2.1) Reformulação do Projeto 13 

Pedagógico do Curso (PPC): continuação da produção do texto geral – a) Tópico sobre 14 

Infraestrutura: Professor Ary Ferreira apresentou o documento, por ele elaborado, que trata 15 

da infraestrutura dos laboratórios vinculados ao curso de Engenharia Civil, tendo como base 16 

os critérios de avaliação exigidos pelo Ministério da Educação (MEC), constantes no Manual 17 

de Avaliação do Curso de Engenharia Civil do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 18 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Neste momento, foi enviado e-mail para todos os 19 

coordenadores e técnicos dos laboratórios para preenchimento dos dados necessários, com 20 

prazo de resposta até o dia seguinte.  b) Tópico sobre Manual para a Elaboração do Trabalho 21 

de Conclusão de Curso (TCC) – Professor Washington Queiroz fez uma breve leitura resumindo 22 

as principais normas do manual: i) O Trabalho de Conclusão de Curso se manterá como 23 

atividade no SIGAA, contudo terá pré-requisitos; ii) Haverá a figura do Coordenador de TCC, 24 

eleito pelo Colegiado e que será responsável por todos os trâmites e execução das normas 25 

presentes no manual; iii) Apenas docentes efetivos poderão orientar TCC, e a escolha do 26 

orientador dar-se-á considerando a linha de pesquisa/atuação/formação do docente com o 27 

objeto de pesquisa do aluno; iv) Estipulado o número máximo de oito(08) orientandos para 28 

cada docente; v) Conforme aprovação em colegiado, para compor a banca examinadora será 29 

exigida a titulação mínima de mestre ou notório saber comprovado pelo exercício de 30 

cinco(05) anos na área correlata ao objeto de pesquisa; vi) Estabelecido o Termo de Aceite de 31 

Orientação, que terá o prazo de entrega até o final do primeiro(1º) mês letivo. Este prazo tem 32 

como objetivo dar o tempo necessário ao aluno para conversar com os possíveis orientadores, 33 

assim como viabilizar a organização de um cronograma de defesa de TCC do Curso; vii) 34 

Também definiu-se o Termo de Defesa, no qual constará a banca examinadora, assim como a 35 

data determinada pelo orientador, e que deverá ser entregue ao coordenador de TCC 36 

uma(01) semana antes do final do semestre letivo para as providências necessárias 37 

(elaboração de documentação de defesa de TCC, reserva de sala e equipamento, etc.); viii) 38 

Definido o  número de duas(02) vias impressas do TCC a serem entregues, uma à biblioteca, e 39 

outra, à coordenação; ix)  Mesmo com direito à substituição do docente orientador, o aluno 40 

não terá direito a prorrogar o prazo de entrega do TCC; x) Será dado um prazo de quinze(15) 41 

dias após a defesa para revisão do TCC. Feita todas as correções e apresentada a versão 42 
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definitiva do TCC, o aluno será formalmente aprovado. ix) Será possível pedir aproveitamento 43 

de TCC, contanto que o objeto de pesquisa seja das áreas afins à Engenharia Civil. 3. 44 

Encaminhamentos para próxima reunião – professora Maria Gorethe pediu que a secretaria 45 

do CCT enviasse e-mail a todos os docentes, solicitando as ementas pendentes, 46 

principalmente as ementas do Ciclo Básico (Física, Química e Matemática) e do setor de 47 

Construção Civil.   Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dez 48 

horas e quarenta minutos, e, para constar, eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os 49 

trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 50 

                                                                                                          51 

Ary Ferreira da Silva                                     _________________________________________ 52 

Maria Gorethe de Sousa Lima                    _________________________________________ 53 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz       _________________________________________ 54 

Marília Halina Girão Faria                              _________________________________________ 55 


