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ATA DA QUARTA 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 ONZE dias do mês de MAIO de dois mil e quinze, às oito horas e cinquenta e 3 

cinco minutos, reuniram-se na sala oitenta e nove (Auditório), no piso inferior do bloco E 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 e presidida pela 6 

presidente do NDE, Maria Gorethe de Sousa Lima. Fizeram-se presentes os membros: Ary 7 

Ferreira da Silva (representante docente dos setores de Transportes e de Geotecnia), Larissa 8 

Maria Argollo de Arruda Falcão (representante docente do setor de Construção Civil); Vicente 9 

Helano Feitosa Batista Sobrinho (representante docente do setor Básico); e Washington Luiz 10 

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

membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quorum, iniciou-se a 12 

sessão. 1. Aprovação da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião Ordinária do NDE, 13 

realizada em treze de abril de dois mil e quinze, foi encaminhada aos endereços eletrônicos 14 

dos membros para apreciação prévia e foi aprovada. 2. Reformulação da matriz curricular – 15 

Houve a exposição do material elaborado pela professora Larissa Maria Argollo para a 16 

unidade curricular de Construção Civil. A mesma disse que para as disciplinas optativas não 17 

elaborou as ementas, apenas a tabela de créditos. Sobre as Disciplinas Optativas propostas 18 

pela docente perguntou-se: a) o enfoque da disciplina de Patologias Construtivas (04 19 

créditos), se trata dos métodos de prevenção e controle para recuperação de estruturas 20 

considerando aspectos químicos, de execução, etc. A docente enfatizou a importância da 21 

referida disciplina, no entanto, não delimitou abordagem; ficando assim, acatada a proposta 22 

com uma abordagem geral e a alteração do nome do componente curricular para Patologia, 23 

Recuperação e Manutenção de Estruturas. b) quanto à disciplina de Portos, Rios e Canais, 24 

indagou-se em que unidade curricular se enquadraria. Esta disciplina ficará como optativa na 25 

área de Transportes. c) Quanto à disciplina de Petróleo e gás (04 créditos), a professora 26 

Larissa Maria Argollo alegou ser interessante a oferta por contar pontos para admissão em 27 

programas de pós-graduação (mestrado e doutorado) em Engenharia Civil. O professor 28 

Vicente Helano Feitosa disse que há disciplinas ofertadas no curso de Engenharia de Materiais 29 

que tratam do assunto, como Introdução à Engenharia de Petróleo; no entanto, a professora 30 

Larissa Maria Argollo disse ter lido a ementa da disciplina e que não corresponde ao enfoque 31 

pretendido. Questionou-se, então, a abordagem: se trataria da logística, da extração, do 32 

bombeamento, do transporte, da dimensão das tubulações, etc., pois isto interfere nas outras 33 

áreas, que precisariam ser repensadas em conjunto. Outro questionamento levantado, foi 34 

sobre quem lecionaria tal disciplina, pois não há docente com formação específica na área. 35 

Desta forma, ficou decidido que a disciplina seria ofertada pelo código do curso de Engenharia 36 

de Materiais, com mesmo nome Engenharia de Petróleo, e como optativa, pois não possui 37 

professor especialista na área. d) Quanto à disciplina de Física das Construções (02 créditos), 38 

perguntou-se, novamente, sobre o enfoque. A professora proponente explicou que a 39 

disciplina abordará o comportamento de materiais e componentes, como também acústica, 40 

iluminação etc.; com um viés mais arquitetônico das construções. O professor Washigton Luiz 41 

Rodrigues sugeriu alterar o nome da disciplina, porque induz a um entendimento equivocado 42 

de ser algo voltado para a Física, disciplina do ciclo básico. Decidiu-se em seguida, excluir da 43 
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proposta curricular a disciplina optativa de Física das Construções por coincidir em alguns 44 

temas com outras disciplinas propostas. e) Quanto à disciplina de Aeroportos (02 créditos), 45 

deliberou-se sobre alterar o nome para Transportes Aéreos e Aeroportos e encaixá-la na 46 

unidade curricular de Transportes, ficando a dúvida sobre o docente responsável por ministrá-47 

la. Professor Ary Ferreira da Silva falou que os docentes da área de Transportes afastados para 48 

capacitação teriam como se capacitar para tal formação. f) Sobre a disciplina de Avaliações e 49 

Perícias de Engenharia (02 créditos), foi proposta para tratar de assuntos como avaliações 50 

imobiliárias (ex: valor do m² de um imóvel novo e de um imóvel usado, etc.). Professor 51 

Vicente Helano Feitosa comunicou a orientação do Ministério da Educação (MEC) para 52 

construção de um currículo flexível, com a diminuição das disciplinas obrigatórias, para que os 53 

discentes definam suas especializações dentro de percursos formativos possíveis. Disciplinas 54 

Obrigatórias: a professora Larissa Maria Argollo apresentou as disciplinas obrigatórias 55 

propostas, assim como suas ementas, para a unidade curricular de Construção Civil, a saber: 56 

Introdução à Engenharia, Materias de Construção Civil I, Materiais de Construção Civil II, 57 

Fundamentos de Administração,  Eletrotécnica, Projeto e Construção de Edifícios I, Projeto e 58 

Construção de Edifícios II, Instalações Hidráulicas e Sanitárias, TCO, Higiene Industrial e 59 

Segurança do Trabalho, Gerenciamento na Construção Civil e Gerenciamento da Produção na 60 

Construção Civil (esta última optativa). Conforme reuniões anteriores, o professor Vicente 61 

Helano Feitosa reiterou a sugestão de ‘diluir’ a disciplina de Higiene Industrial e Segurança do 62 

Trabalho em outra assemelhável, o que foi contestado pela professora Larissa Maria Argollo. 63 

Dentre outras discussões: a professora Larissa Maria Argollo disse que a tendência, segundo 64 

encontro acadêmico, é de reduzir a oferta de disciplinas do Ciclo Básico em vista da mudança 65 

do perfil do profissional de Engenharia Civil. A justificativa é de que os alunos veriam muitas 66 

disciplinas de cálculos e teorias que não influenciariam no dia-a-dia profissional, e, que, o 67 

intuito é fomentar o profissional. Às disciplinas teóricas, restariam as licenciaturas e 68 

bacharelados nestas áreas específicas. O professor Vicente Helano Feitosa disse que isto se 69 

deve à dificuldade de aplicar as teorias na prática e que caberia aos docentes realizarem esta 70 

transposição didática. Já o professor Washington Luiz considera que deve ser iniciativa dos 71 

discentes essa intermediação entre a teoria e a prática. A professora Larissa Maria Argollo 72 

levantou a necessidade de que sejam respeitadas as ementas das disciplinas optativas para 73 

que o planejamento não destoe da prática pedagógica. A professora Maria Gorethe de Sousa 74 

citou a necessidade de rever a ementa da disciplina de Saneamento I, ofertada no sétimo 75 

período, de modo a ponderar as bases teórico-práticas, assim como a quantidade de 76 

conteúdo, para não prejudicar a formação do aluno. Acrescentou, ainda, a necessidade de 77 

verificar com professor Paulo Roberto Tavares a disciplina proposta de Bombas e Estações 78 

Elevatórias. 3. Pauta para próxima reunião – Ficaram definidos os seguintes pontos: a) 79 

Análise das Ementas; b) Propostas de Fluxograma. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi 80 

dada por encerrada às dez horas e vinte minutos, e, para constar, Eu, Marília Halina Girão 81 

Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 82 

pelos presentes. 83 

                                                                                                          84 

Ary Ferreira da Silva                              _________________________________________ 85 
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Larissa Maria Argollo de Arruda Falcão         _________________________________________ 86 

Maria Gorethe de Sousa Lima                      _________________________________________ 87 

Marília Halina Girão Faria                           _________________________________________ 88 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho  _________________________________________ 89 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz     _________________________________________ 90 

 


