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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NDE DE ENGENHARIA CIVIL (26/04/2016) 

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 dezesseis. Aos VINTE E SEIS dias do mês de ABRIL de DOIS MIL E DEZESSEIS, às dezesseis 3 

horas e quarenta e três 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 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 do setor de Transportes/Geotecnia) e Washington 8 

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

não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Havendo quorum, a 10 

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

ANTERIOR – As atas das reuniões anteriores não foram concluídas e, portanto, serão 12 

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

Pedagógico do Cursos (PPC): produção do texto geral – a) Apresentação do documento: 14 

Professora Maria Gorethe de Sousa apresentou o documento com a compilação de todas as 15 

produções dos membros em um único arquivo, explicando cada tópico, com ênfase para o 16 

ponto sobre “Competências e Habilidades”. Em consulta aos PPC´s de outras instituições, 17 

verificou-se que alguns possuíam competências separadas de habilidades, por esta tratar o 18 

‘saber fazer’, enquanto aquela seria voltada mais para o ‘intelecto’. Todavia, considerando a 19 

interrelação entre os tópicos, foram mantidos juntos na reformulação. Já no ponto sobre a 20 

“Área de atuação”, a docente fez uma crítica, por julgar o texto direcionado mais à área de 21 

Construção Civil, em detrimento às outras formações do profissional de engenharia civil. Isto 22 

posto, foi solicitado aos membros que reavaliassem este tópico e realizassem as alterações 23 

pertinentes. Em seguida, foram conferidos os apêndices do documento geral, um a um. b) 24 

Pendências: Foram constatadas as seguintes pendências referentes ao Tópico “Organização 25 

Curricular”: i) Projeto de Graduação; ii) Educação Inclusiva; iii) Educação Ambiental. Professor 26 

Washington Queiroz ficou de revisar o Manual de Estágio Supervisionado. Finalizando os 27 

trabalhos, a presidente enviou o arquivo por e-mail para todos os membros do NDE para 28 

última revisão. c) Deliberações: Decidiu-se que esta versão seria encaminhada para o 29 

pedagogo da Pró-Reitoria de Ensino – PROEN para ajustes finais e, no dia seguinte, seria 30 

exposta para apreciação do Colegiado do Curso de Engenharia Civil. Nada mais havendo para 31 

tratar, a sessão foi dada por encerrada às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, e, para 32 

constar, eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, 33 

depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 34 
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