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ATA DA SEGUNDA 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 VINTE E TRÊS dias do mês de OUTUBRO de DOIS MIL E QUINZE, às 3 

quatorze horas e trinta e cinco minutos, reuniram-se na sala de número oitenta e sete, do 4 

bloco E, no piso inferior da Universidade Federal do Cariri, Campus Juazeiro do Norte, os 5 

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

extraordinária, convocada e presidida pela presidente do NDE, Maria Gorethe de Sousa Lima. 7 

Fizeram-se 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); e Washington Luiz Rodrigues de Queiroz (representante docente do 10 

setor de Estruturas). Demais presentes não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária 11 

Executiva). Havendo quorum, a professora Maria Gorethe de Sousa iniciou a sessão. 1. 12 

Aprovação da ATA da reunião anterior – A Ata da Reunião Ordinária do NDE, realizada em 13 

onze de maio de dois mil e quinze, foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos membros 14 

para apreciação prévia e foi aprovada sem alterações. 2. Análise das Propostas de Ementas e 15 

Fluxogramas – O professor Paulo Roberto Tavares propôs ampliar os créditos da disciplina de 16 

ECI0032- HIDRÁULICA APLICADA de quatro(04) créditos para seis(06) créditos, pois hoje não 17 

existe prática nesta matéria. Ao invés de criar duas(02) disciplinas de quatro(04) créditos, criar 18 

uma de seis(06) créditos, enfatizando a prática. Esta disciplina deverá ser ofertada no 19 

sexto(6°) semestre. Professor Washington Luiz Rodrigues alertou para não sobrecarregar o 20 

semestre com estas duas horas de aula prática, tendo em vista as outras disciplinas paralelas, 21 

isto é, atentar para o arranjo dela dentro do fluxo e horário no semestre correspondente, 22 

visto que a oferta é de vinte(20) créditos por turno. Professor Paulo Roberto Tavares ficou de 23 

verificar a exequibilidade da proposta junto aos outros docentes da unidade curricular de 24 

Recurso Hídricos/Saneamento. Acrescentou ainda que esta unidade curricular passaria de 25 

vinte e oito(28) créditos para vinte e dois(22) créditos e solicitou que a secretaria do CCT 26 

enviasse a tabela modelo de distribuição de créditos para encaminhamento e preenchimento 27 

pelos demais membros. Concluiu-se que o Fluxograma só poderá ser revisto após a 28 

apresentação das propostas de todas as unidades curriculares e que, em última revisão, a 29 

carga horária total da reformulação estava em torno de 4112 créditos. Em seguida, ressaltou a 30 

exigência de constar nas ementas a distribuição de horas entre teoria e prática. Nesta ocasião, 31 

professor Ary Ferreira da Silva indagou sobre a obrigatoriedade das aulas teóricas serem 32 

presenciais, pois há legislação que permite vinte e cinco(25%) por cento da disciplina 33 

lecionada à distância. 3. Obrigatoriedade do “Abstract” nos Trabalhos de Término de Curso 34 

(TCC) – Professor Ary Ferreira da Silva explicou que, por despreparo, os alunos não se 35 

empenham na elaboração do “abstract” dos TCC´s, e questionou quanto a obrigatoriedade de 36 

mantê-lo. Após discussão, houve a proposta de retirada do “abstract”, rebatida a seguir pelos 37 

demais membros que consideraram a sua importância para divulgação das produções 38 

científicas, além de ser ofertado na instituição cursos de inglês instrumental. Professor 39 

Washington Luiz Rodrigues sugeriu consultar o setor de Biblioteca para tratar a normatização 40 

dos trabalhos científicos. 4. Análise da Ementa de ECI0029 – PROJETO E CONSTRUÇÃO DE 41 

EDIFÍCIOS I como pré-requisito de ECI0022 – ELETROTÉCNICA – Solicitação do aluno José Igor 42 

Dias Rolim através do Processo N° 23067.012444/2015-11 para quebra de pré-requisito. 43 
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Mediante análise, decidiu-se por manter o pré-requisito e determinar ECI0038 – INSTALAÇÕES 44 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS como pré-requisito para ECI0029 – PROJETO E CONSTRUÇÃO DE 45 

EDIFÍCIOS I. 5. Pedido de aproveitamento de disciplinas provenientes do Ciências Sem 46 

Fronteiras do aluno Ernani Alencar Rodrigues – Apresentadas as ementas, os membros 47 

solicitaram à secretaria do Centro para entrar em contato com o aluno com a orientação de 48 

que este abra um processo na Divisão de Informação, Atendimento e Protocolo (DIAP) e 49 

defina as equivalências pretendidas. 6. Representação da área de Construção Civil no NDE – 50 

Devido redistribuição da docente Larissa Maria Argollo Arruda e ausência de docentes na 51 

unidade curricular de Construção Civil, o(a) representante do NDE nesta área será proveniente 52 

do concurso para docente efetivo vigente. Por enquanto, nos trabalhos de reformulação do 53 

Projeto Político Pedagógico, o professor Vicente Helano Feitosa ficará encarregado das 54 

propostas de disciplinas e revisão das ementas desta unidade curricular. 7. Casos de 55 

orientação de monografias por docentes substitutos ou redistribuídos – Por motivo de 56 

redistribuição de docentes, bem como insuficiência do quadro docente em algumas unidades 57 

curriculares do Curso de Engenharia Civil, há a necessidade de distribuir as orientações de TCC 58 

a docentes substitutos. A secretaria do CCT irá consultar a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) 59 

sobre a legalidade e viabilidade destas proposições. 8. Pontos para próxima pauta – Ficaram 60 

definidos os seguintes pontos: a) Análise das novas ementas e b) Propostas de fluxograma. 61 

Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dezesseis horas, e, para 62 

constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, 63 

depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 64 

                                                                                                          65 

Ary Ferreira da Silva                                        _________________________________________ 66 

Maria Gorethe de Sousa Lima                       _________________________________________ 67 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                     _________________________________________ 68 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz        _________________________________________ 69 

Marília Halina Girão Faria                            _________________________________________ 70 

 


