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Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, reuniram-se na 1 

sala oitenta e sete, do terceiro bloco, no piso inferior da Universidade Federal do Cariri, os 2 

representantes do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Civil para reunião, 3 

que contou com a presença dos seguintes membros: Ary Ferreira da Silva, Larissa Maria 4 

Argollo de Arruda Falcão, Maria Gorethe de Sousa Lima, Paulo Roberto Lacerda Tavares, 5 

Vicente Helano Feitosa Batista Sobrinho e Washington Luiz Rodrigues de Queiroz. Pauta: 1. 6 

Reformulação do Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC): nova grade curricular; 2. 7 

Finalização do Aditivo ao PPC vigente. A professora Maria Gorethe de Sousa iniciou a reunião 8 

solicitando aos representantes de cada unidade curricular a análise das propostas de 9 

distribuição de créditos para nova reformulação da matriz curricular do curso de Engenharia 10 

Civil.  Houve a exposição das tabelas com a discriminação das cargas horárias das disciplinas 11 

obrigatórias, optativas, atividades complementares, estágio e projeto de graduação, para 12 

visualização da diferença entre a carga horária atual da proposta, ou seja, em que disciplinas 13 

houve acréscimo ou decréscimo de carga horária. Da análise das propostas, resultou-se a 14 

seguinte distribuição de carga horária (créditos): Matriz Curricular Atual: Disciplinas 15 

Obrigatórias 2848h (178 créditos), Disciplinas Optativas 240h (15 créditos), Atividades 16 

Complementares 288h (18 créditos), Estágio 160h (10 créditos), Projeto de Graduação 64h (04 17 

créditos), Carga horária total 3600h (225 créditos); Nova proposta de Matriz Curricular: 18 

Disciplinas Obrigatórias 3328h (208 créditos), Disciplinas Optativas 240h (15 créditos), 19 

Atividades Complementares 288h (18 créditos), Estágio 160h (10 créditos), Projeto de 20 

Graduação 64h (04 créditos), Carga horária total 4080h (255 créditos). Isto significa um 21 

acréscimo de quinze por cento no total da carga horária. O professor Vicente Helano Feitosa 22 

disse que o ideal para acréscimo de carga horária total é de, no máximo, vinte por cento, e fez 23 

uma ressalva para não retirar carga horária do conteúdo básico do curso. Desta forma, com a 24 

nova proposta, os créditos por unidade curricular ficariam: Matriz Curricular Atual: Estruturas 25 

(26 créditos), Básico (58 créditos), Saneamento/Recursos Hídricos (21 créditos), Construção 26 

(30 créditos), Transporte (23 créditos) e Geotecnia (11 créditos), totalizando 169 créditos; 27 
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Nova Proposta de Matriz Curricular: Estruturas (30 créditos), Básico (70 créditos), 28 

Saneamento/Recursos Hídricos (26 créditos), Construção (34 créditos), Transporte (32 29 

créditos) e Geotecnia (16 créditos), totalizando 208 créditos. O professor Ary Ferreira da Silva 30 

e a professora Larissa Maria Argollo concordaram em dizer que a carga horária da nova 31 

proposta está superestimada e pode diminuir a procura do curso, já que outros cursos 32 

ofertados nacionalmente oferecem formação em menor prazo, o que incitaria uma possível 33 

desmotivação nos alunos e evitaria a migração do currículo atual para o novo currículo. A 34 

professora Larrisa Maria Argollo ratificou o argumento alegando que o aluno não pode 35 

restringir sua formação à vivência exclusivamente acadêmica, pois precisa dispor de tempo 36 

para estagiar e desenvolver atividades complementares à formação, aconselhando que o 37 

oitavo período seja exclusivo para estágio. A seguir, foram feitas algumas sugestões para as 38 

alterações de carga horária/créditos: o professor Vicente Helano Feitosa sugeriu alterar o 39 

nome da disciplina de Álgebra Linear para Álgebra Vetorial e Geometria Analítica, e para as 40 

disciplinas de Física, propôs a criação de três disciplinas experimentais:  Física Experimental I, 41 

II e III; todavia, os demais membros do NDE sugeriram reduzir para Física Experimental I e II, 42 

mas concentrando o conteúdo das três disciplinas em duas. Acrescentando, também 43 

recomendou ‘diluir’ o conteúdo da disciplina de Higiene Industrial e Segurança do Trabalho 44 

em outra disciplina, visto considerar desnecessária uma disciplina semestral para este 45 

conteúdo, o que foi contestado pela professora Larissa Maria Argollo. O professor Vicente 46 

Helano Feitosa aconselhou, ainda, reduzir os créditos da disciplina de Projetos de Construção 47 

Civil de seis créditos para quatro créditos.  Finalizando a exposição das tabelas descritivas de 48 

carga horária e créditos, os membros avaliaram matrizes curriculares de outras instituições de 49 

ensino superior. Não havendo consenso, a professora Maria Gorethe de Sousa solicitou o 50 

envio de todas as tabelas com um levantamento de carga horária por semestre para posterior 51 

deliberação em reunião; advertiu também que o Ministério da Educação (MEC) não está 52 

aceitando disciplinas de três créditos e lembrou sobre a elaboração de novas ementas para 53 

serem aprovadas. Nada mais havendo para tratar, a sessão foi dada por encerrada às 54 
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dezesseis horas e cinquenta minutos, e, para constar, Eu, Marília Halina Girão Faria, Secretária 55 

Executiva do Centro de Ciências e Tecnologia, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será 56 

assinada pelos presentes. 57 
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