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ATA DA SEXTA 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 DEZESSEIS dias de MAIO de DOIS MIL E DEZESSEIS, às oito horas e trinta 3 

minutos, reuniram-se na sala sessenta e oito(68), no bloco E da Universidade Federal do 4 

Cariri, Campus Juazeiro do Norte, os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 5 

Engenharia Civil, em sessão extraordinária, convocada e presidida pela presidente do NDE, 6 

Maria Gorethe de Sousa Lima. Fizeram-se presentes os membros: Ary Ferreira da Silva 7 

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

(representante docente do setor de Recursos Hídricos/Saneamento) e Vicente Helano Feitosa 9 

Batista Sobrinho (representante docente do setor Básico). Demais presentes não membros: 10 

Marília Halina Girão Faria (Secretária Executiva). Ausência(s) justificada(s): registrou-se o não 11 

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

do setor de Estruturas) que precisou apresentar-se à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 13 

(PROGEP) para assuntos pessoais. Havendo quórum, a presidente cumprimentou a todos e 14 

iniciou a sessão. 1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES – A ata da reunião 15 

realizada no dia nove(09), de maio de dois mil e dezesseis(2016) foi encaminhada aos 16 

endereços eletrônicos dos membros para apreciação prévia, sendo aprovada na ocasião sem 17 

alterações. 2. ORDEM DO DIA: 2.1) Reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): 18 

reajustes e finalização –  Professor Paulo Roberto Lacerda expôs a planilha com as 19 

equivalências entre os currículos (antigo e o novo), e finalizou preenchimento com as 20 

informações fornecidas por cada membro. Ao mesmo tempo, indagou como se dará a 21 

transição entre as matrizes curriculares, de forma que não prejudique os discentes. Para 22 

exemplificar, questionou como ficarão as disciplinas que não poderão ser classificadas como 23 

equivalentes por terem pouco mais da metade do conteúdo da matriz anterior ou aqueles 24 

componentes em que a carga horária e conteúdo foram aumentados; pois, o ideal seria 25 

determinar equivalências em grande parte das disciplinas, principalmente do Ciclo Básico, 26 

para viabilizar uma transição fluida entre os currículos.  Professor Vicente Helano Feitosa disse 27 

que podem não ser equivalentes, mas o aluno poderá solicitar aproveitamento, contanto que 28 

sejam compatíveis em setenta e cinco(75) por cento, conforme exige resolução interna. Em 29 

seguida, foram verificar a equivalência dos componentes: a) Cálculo I e Cálculo II: Professor 30 

Vicente Helano Feitosa citou que, em conversa com professora Maria Silvana Alcântara, da 31 

unidade de Matemática, pretende-se que os alunos que cursaram Cálculo I e II no currículo 32 

antigo, solicitem aproveitamento unindo estes dois componentes para Cálculo I no currículo 33 

novo, enquanto para Cálculo II no novo PPC, se acrescentaria uma parcela do conteúdo de 34 

Cálculo Vetorial do currículo antigo. b) Todas as disciplinas de Físicas: são equivalentes. c) 35 

Álgebra Linear: equivalente com o componente homônimo. d) Hidráulica de Canais: Professor 36 

Paulo Roberto Lacerda resolveu extinguir esta disciplina, mantendo Hidráulica de Condutos 37 

Forçados, com seis(06) créditos, destes quatro(04) teóricos e dois(02) práticos, e o 38 

componente foi transferido do sexto (6º) para o quinto(5º) semestre. d) Materiais de 39 

Construção Civil I e II – trocaram-se as ementas, tendo Química como pré-requisito para 40 

Materiais de Construção Civil I, e esta com pré-requisito para Materiais de Construção Civil II. 41 

f) Mecânica dos Solos II – equivalente. Equivalência dos demais componentes, conforme 42 
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tabela anexa. 2.2 – Vagas docentes necessárias para implantação do novo PPC – Em primeira 43 

reunião, foram solicitadas nove(09) vagas, contando com a orientação da Pró-Reitoria de 44 

Ensino de contabilizar as horas das disciplinas obrigatórias, acrescida de vinte(20) por cento 45 

para optativas, e com carga horária média de dez(10) por cento por docente. Além destes 46 

pressupostos, as disciplinas com aula prática estavam contabilizando carga horária em dobro. 47 

Entretanto, diante da impossibilidade de atender este número de vagas, reduziu-se à sete(07), 48 

ainda considerando a carga horária média de dez(10) horas apenas para graduação. Em 49 

virtude de nova redução, os membros refizeram os cálculos, considerando carga horária 50 

média de doze(12) horas por docente, chegando ao número de três(03) vagas: duas(02) para 51 

o setor de Geotecnia, e uma(01) para o setor de Saneamento. Nada mais havendo para tratar, 52 

a sessão foi dada por encerrada às dez horas e vinte e cinco minutos, e, para constar, eu, 53 

Marília Halina Girão Faria, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata que, depois de 54 

aprovada, será assinada pelos presentes. 55 

                                                                                                          56 

Ary Ferreira da Silva                                         _________________________________________ 57 

Maria Gorethe de Sousa Lima                      _________________________________________ 58 

Paulo Roberto Lacerda Tavares                     _________________________________________ 59 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho    _________________________________________ 60 

Marília Halina Girão Faria                              _________________________________________ 61 


