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ATA DA QUINTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DO CURSO 1 

DE ENGENHARIA CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA), no exercício do ano de dois 2 

mil e dezesseis. Aos NOVE dias de MAIO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às nove horas, reuniram-se 3 

na sala sessenta e sete (67B), no bloco D da Universidade Federal do Cariri, Campus Juazeiro do 4 

Norte, os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil, em sessão 5 

extraordinária, convocada e presidida pela presidente do NDE, Maria Gorethe de Sousa Lima. 6 

Fizeram-se presentes os membros: Ary Ferreira da Silva (representante docente do setor de 7 

Transportes/Geotecnia), Paulo Roberto Lacerda Tavares (representante docente do setor de 8 

Recursos Hídricos/Saneamento) e Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho (representante 9 

docente do setor Básico). Demais presentes não membros: Marília Halina Girão Faria 10 

(Secretária Executiva). Ausência(s) justificada(s): registrou-se o não comparecimento do 11 

membro Washington Luiz Rodrigues de Queiroz (representante docente do setor de 12 

Estruturas), devido a imprevisto em viagem. Havendo quorum, a presidente cumprimentou a 13 

todos e iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – As atas da 14 

reuniões realizadas nos dias oito(08), onze(11), doze(12) e vinte e seis(26) de abril de dois mil e 15 

dezesseis(2016) foram encaminhadas aos endereços eletrônicos dos membros para apreciação 16 

prévia e foram aprovadas na ocasião sem alterações. 2. ORDEM DO DIA: 2.1) Reformulação do 17 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC): reajustes e finalização – Enviada a proposta de 18 

reformulação para Antonio Batista de Lima Filho, pedagogo da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), 19 

assim como para todos os docentes do curso, na intenção de avaliação preliminar do 20 

documento, foram apontadas correções e sugestões, elencadas pelos membros do NDE na 21 

ocasião. Isto posto, iniciou-se o debate das proposições: a) Solicitação do professor Marcelo 22 

Oliveira Santiago para alteração do semestre das disciplinas de Química ofertadas no primeiro 23 

(1º) para o segundo(2º) semestre – expuseram os argumentos do docente que propôs trocar 24 

com Metodologia e Desenho, passando estas para o primeiro(1º) semestre, uma vez que 25 

Química é pré-requisito apenas para disciplinas a partir do quinto (5º) semestre. Os membros 26 

consideram o argumento voltado para o lado operacional, já que também se identifica quebra 27 

de sequência na correlação da disciplina de desenho e topografia, ofertada no terceiro(3º 28 

semestre).  Portanto, alteração indeferida. Em seguida, foi questionado o foco da disciplina de 29 

Metodologia Científica, se seria mais direcionada para as tipologias textuais acadêmicas ou para 30 

a construção do pensamento científico, abordando os métodos. Professor Vicente Helano 31 

Feitosa considerou o foco na formatação textual irrelevante, na medida que o aluno pode 32 

consultar um manual sempre à disposição, em contrapartida à indispensabilidade da 33 

compreensão de como se elabora o discurso acadêmico. Ademais, por ser uma disciplina de 34 

apenas dois(02) créditos, sugeriu a alteração do nome para Introdução à Metodologia 35 

Científica. Sugestão acatada. b) Retificação da Ementa de Probabilidade e Estatística – 36 

professores Rosilda Benício e Paulo Renato Firmino advertiram para a ementa presente na 37 

reformulação, pois não era a atual elaborada pelos docentes da unidade curricular de 38 

estatística. Os membros fizeram o comparativo entre as duas ementas e resolveram pela 39 

alteração, além da inserção das propostas de disciplinas optativas livres da referida área. c) 40 

Observações do pedagogo da PROEN – as correções sugeridas serão consideradas na 41 

atualização do documento; igualmente serão preenchidas as tabelas no modelo utilizado pela 42 
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PROEN, em uma das quais consta as equivalências entre as disciplinas do currículo antigo e as 43 

do currículo novo. Os membros dividiram este preenchimento por representante de cada área.   44 

3. Encaminhamentos para próxima reunião – acordado o dia para a próxima reunião, 45 

dezesseis(06) de maio. Professora Maria Gorethe de Sousa relembrou a responsabilidade de 46 

preenchimento das planilhas por cada representante, e enfatizou a necessidade de revisar o 47 

tópico do PPC “Áreas de Atuação”, haja vista que a redação está convergindo mais para a área 48 

de Construção Civil, em detrimento de outras áreas de atuação do profissional. Após, levantou-49 

se a questão sobre a quantidade necessária de docentes para a implantação do novo PPC. 50 

Professor Vicente Helano Feitosa, encarregado de definir o quantitativo, alegou que é preciso 51 

estipular a carga horária média de docente. Como não se chegou a um consenso por implicar 52 

diversas variáveis (carga horária em aula, dedicação a projetos de pesquisa e extensão, 53 

orientação de monografia e estágio, quantidade de aluno por docente, etc.), decidiram 54 

consultar todos os docentes sobre as necessidades atuais e futuras do curso. Nada mais 55 

havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às dez horas e trinta minutos, e, para 56 

constar, eu, Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, 57 

depois de aprovada, será assinada pelos presentes. 58 

                                                                                                          59 

Ary Ferreira da Silva                                        _________________________________________ 60 

Maria Gorethe de Sousa Lima                      _________________________________________ 61 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                    _________________________________________ 62 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho     _________________________________________ 63 

Washington Luiz Rodrigues de Queiroz      _________________________________________ 64 

Marília Halina Girão Faria                             _________________________________________ 65 


