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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 quinze. Aos OITO dias do mês de DEZEMBRO de DOIS MIL E QUINZE, às dezesseis 3 

horas e vinte e cinco minutos, reuniram-se na sala trinta e três (33), no piso superior do bloco 4 

C 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 e 6 

presidida pela presidente do NDE, Maria Gorethe de Sousa Lima. Fizeram-se presentes os 7 

membros: Ary Ferreira da Silva (representante docente do setor de Transportes/Geotecnia), 8 

Paulo Roberto Lacerda Tavares (representante docente do setor de Recursos 9 

Hídricos/Saneamento), Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho (representante docente do 10 

setor Básico) e Washington Luiz Rodrigues de Queiroz (representante docente do setor de 11 

Estruturas). Demais presentes não membros: Marília Halina Girão Faria (Secretária 12 

Executiva). Havendo quorum, a presidente cumprimentou a todos e iniciou a sessão. 1. 13 

Aprovação da ATA da reunião anterior – A ata da reunião do NDE realizada em dez (10) de 14 

novembro de dois mil e quinze (2015) foi encaminhada aos endereços eletrônicos dos 15 

membros para apreciação prévia e foi aprovada sem alterações. 2. Reformulação da Matriz 16 

Curricular (planilha, pré-requisitos e distribuição por semestres) – Exposta a tabela com a 17 

reformulação curricular, foram discutidos os seguintes pontos: a) Alterar o nome da disciplina 18 

ECI0017 – MECÂNICA PARA ENGENHARIA II para MECÂNICA DE ESTRUTURAS (64h), de modo 19 

a evitar a compreensão equivocada do conteúdo ser lecionado por docentes da unidade 20 

curricular de Física; b) Alterar o nome da disciplina ECI0021 – FUNDAMENTOS DA 21 

ADMINISTRAÇÃO para ADMINISTRAÇÃO APLICADA À ENGENHARIA, com conteúdo voltado 22 

mais para prática e, ao invés de obrigatória como é atualmente, passar a ser optativa, 23 

lecionada por um professor do setor de Construção Civil. Professor Vicente Helano Feitosa 24 

sugeriu amalgamar os conteúdos das disciplinas ECI0021 – FUNDAMENTOS DA 25 

ADMINISTRAÇÃO (32h) e ECI0033 – ENGENHARIA ECONÔMICA (32h) em um só componente 26 

curricular de 64h que deveria ser ofertado pelos últimos semestres, concomitante a 27 

EMPREENDEDORISMO, além de não ser pré-requisito a outra, favorecendo à flexibilidade da 28 

matriz curricular, já que pré-requisitos ocasionam retenção dos alunos nos semestres; c) 29 

Professora Maria Gorethe de Sousa alegou que o conteúdo da disciplina ECI0020 – 30 

ENGENHARIA AMBIENTAL é repetitivo e sugeriu aglutiná-lo com a disciplina de ECI0056 – 31 

QUIMICA AMBIENTAL; d) Alterar o semestre da disciplina ECI0036 – INSTALAÇÕES 32 

HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, que passará a ser ofertada antes da disciplina ECI0029 – PROJETO 33 

E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS I. Foi sugerido rever conteúdo e ordem das disciplinas de 34 

ECI0029 – PROJETO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS I e ECI0035 – PROJETO E CONSTRUÇÃO DE 35 

EDIFÍCIOS II; e) Discutida a reestruturação das disciplinas de: ECI0022 – ELETROTÉCNICA (64h), 36 

ofertada no quinto (5º) semestre, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (64h) e ECI0036 – INSTALAÇÕES 37 

HIDROSSANITÁRIAS (64h), ambas ofertadas no sexto (6º) semestre; f) Na tabela com a matriz 38 

curricular reformulada, retirar a disciplina de ORÇAMENTO e incluir seu conteúdo na disciplina 39 

de ECI0041 – GERENCIAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, a ser ofertada no oitavo (8º) 40 

semestre; g) Foi indicado integrar o conteúdo da disciplina de ECI0045 – HIGIENE INDUSTRIAL 41 

E SEGURANÇA DO TRABALHO à disciplina de ECI0029 – PROJETO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42 
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I; h) Professor Ary Ferreira da Silva pediu para modificar na planilha a disciplina de 43 

TERRAPLENAGEM E CAMADA GRANULOMETRIA DE PAVIMENTAÇÃO, com quatro(04) créditos 44 

a ser ofertada no nono(9°) semestre como disciplina obrigatória e não optativa. 3. Pontos 45 

para próxima pauta – Professor Paulo Roberto Tavares ficou encarregado de acrescentar à 46 

planilha de reformulação curricular as sugestões da reunião e, após, enviá-la para a secretaria 47 

do Centro. Professor Washington Luiz Rodrigues informou que a expectativa é que a 48 

reformulação do PPC seja finalizada no primeiro semestre do ano de dois mil e dezesseis 49 

(2016) para entrar em vigor a partir do primeiro semestre do ano de dois mil e dezessete 50 

(2017). Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dezessete horas e 51 

dez minutos, e, para constar, eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei 52 

a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 53 

                                                                                                          54 

Ary Ferreira da Silva                                    _________________________________________ 55 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                  _________________________________________ 56 

Maria Gorethe de Sousa Lima                  _________________________________________ 57 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________ 58 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz      _________________________________________ 59 

Marília Halina Girão Faria                           _________________________________________ 60 

 


