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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 de 2 

dois mil e quinze. Aos DEZ dias do mês de NOVEMBRO de DOIS MIL E QUINZE, às dezesseis 3 

horas e vinte minutos, reuniram-se na sala de número oitenta e sete, do bloco E, no piso 4 

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

Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil, em sessão extraordinária, convocada pela 6 

presidente do NDE, Maria Gorethe de Sousa Lima, contudo, devido sua ausência, presidida 7 

pelo membro Ary Ferreira da Silva (representante docente dos setores de Transportes e de 8 

Geotecnia). Fizeram-se presentes os membros: Paulo Roberto Lacerda Tavares 9 

(representante docente do setor de Recursos Hídricos/Saneamento); 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, o professor Ary 12 

Ferreira da Silva iniciou a sessão. 1. Aprovação da ATA da reunião anterior – A ata da reunião 13 

do NDE realizada em vinte e três de outubro de dois mil e quinze foi encaminhada aos 14 

endereços eletrônicos dos membros para apreciação prévia e foi aprovada com apenas uma 15 

ressalva: retirar o trecho “[...] Acrescentou ainda que esta unidade curricular passaria de vinte 16 

e oito(28) créditos para vinte e dois(22) créditos[...]” nas linhas 25-26, pois a quantidade de 17 

créditos da unidade curricular de Saneamento/Recurso Hídricos ainda não está definido. 2. 18 

Análise das Propostas de Disciplinas – O professor Paulo Roberto Tavares expôs a tabela com 19 

as disciplinas obrigatórias divididas por unidades curriculares e fez as seguintes alterações: a) 20 

ECI0030 - ANALISE E PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE TRANSPORTES passará de três(03) para 21 

quatro(04) créditos, permanecendo no quinto (5°) semestre; b) ECI0044 - HIDROLOGIA sai do 22 

sexto(6°) semestre para o sétimo(7°); c) Criou-se a disciplina obrigatória de HIDRÁULICA DE 23 

CANAIS com quatro(04) créditos, ofertada no sexto(6°) semestre; d) ECI0050 – OPERAÇÃO DE 24 

SISTEMAS DE TRANSPORTES passará a ter quatro(04) crédito e permanece no oitavo(8°) 25 

semestre; e) ECI0042 - PROJETO E CONSTRUÇÃO DA SUPER ESTRUTURA VIÁRIA passará a ter 26 

quatro(04) créditos e permanece no sétimo(7°) semestre; f) ECI0052 – BARRAGENS passou a 27 

ser BARRAGENS E OBRAS DE TERRA, com quatro(04) créditos e permanecendo no oitavo(8°) 28 

semestre; g) ECI0039 – ANÁLISE DE ESTRUTURAS II foi reduzida de três(03) para dois(02) 29 

créditos, sendo ofertada no oitavo(8°) semestre; h) ECI0049 – PONTES I será ofertada no 30 

nono(9°) semestre; i) Criou-se a disciplina de INTRODUÇÃO E GEOLOGIA DE ENGENHARIA, que 31 

será ofertada no quarto(4°) semestre; j) OPTATIVAS, decidiu-se por deixar as disciplinas 32 

optativas para os semestres finais; l) Foi criada a disciplina de TERRAPLENAGEM E CAMADA 33 

GRANULOMETRIA DE PAVIMENTAÇÃO, com quatro(04) créditos a ser ofertada no nono(9°) 34 

semestre. m) A disciplina de PROJETO E CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA, com 35 

quatro(04) créditos, ofertada no sexto(6°) semestre, corresponde à PROJETO GEOMÉTRICO DE 36 

ESTRADAS. 3. Pontos para próxima pauta – Professor Paulo Roberto Tavares ficou 37 

encarregado de organizar o restante da tabela e enviar para a secretaria do Centro. Professor 38 

Washington Luiz Rodrigues sugeriu a elaboração de fluxogramas por unidade curricular, isto é, 39 

definir a sequência das disciplinas ofertadas por semestre, citando os pré-requisitos. Nada 40 

mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dezessete horas e dez minutos, 41 

e, para constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente 42 

ata que, depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 43 
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                                                                                                          44 

Ary Ferreira da Silva                                         _________________________________________ 45 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                     _________________________________________ 46 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz         _________________________________________ 47 

Marília Halina Girão Faria                              _________________________________________ 48 

 


