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Às dezenove horas do dia dois de maio de 2013, reuniram-se, os representantes do 

Colegiado Curso de Graduação em Engenharia Civ il – Unidade Curvelo para a 1ª Reunião 

Ordinária e posse oficial dos membros do Colegiado. Presentes, Profª. Lourdiane Gontijo 

das Mercês Gonzaga, Prof. Geraldo Magela Damasceno, Prof. Roberto Meireles Glória, 

Profª. Patrícia Bhering Fialho, Prof. Ricardo Vitor Ribeiro dos Santos, Prof. Aniel da Costa 

Lima e Srª. Ana Paula Pais Gott. Item 1 – Verificação do quorum. Registrou-se, 

inicialmente, a presença de 05 (cinco) membros titulares, contada a Presidente e 02 

(dois) suplentes. Item 2 - Pauta - 2.1 – Apresentação das normas da Graduação e 

do Colegiado de Curso – Foi entregue a cada um dos membros presentes, o conjunto 

de normas da Graduação do CEFET-MG, as quais citam as normas acadêmicas dos cursos 

de graduação e do colegiado de cursos de graduação. A professora Lourdiane apresentou 

aos membros a estrutura curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Civil e 

informou que o calendário acadêmico referente ao 1 semestre de 2013 do curso, até o 

momento, não foi aprovado. Foi esclarecida pela professora a forma de ingresso para 

preenchimento das vagas remanescentes do 1º período de 2012: reopção de curso, 

reingresso, transferência e obtenção de novo título. Item 2 - 2.2 – Aprovação dos 

planos didáticos e ensino/dispensa das disciplinas – Os planos de ensino das 

disciplinas Contexto Social e Profissional do Engenheiro Civil, Tópicos Especiais em 

Matemática, Português Instrumental I e Desenho Técnico foram apresentados e devem 

ser corrigidos conforme formulário padrão. Foi discutida a proposta de aplicação de prova 

de conhecimentos ao aluno que solicitar dispensas de disciplinas cursadas na instituição 

de origem, além da apresentação do histórico escolar e planos de ensino das disciplinas. 

Item 2 - 2.3 –Ingresso anual de alunos na graduação – O professor Aniel propôs o 

ingresso anual dos alunos no curso de graduação da Unidade Curvelo, justificado pelas 

condições físicas que o campus oferece e pela demanda da cidade. Votação unânime do 

colegiado a favor da proposta. Item 2 - 2.4 – Aumento da carga horária das 

disciplinas de Desenho Arquitetônico e Projeto Arquitetônico e a inclusão da 

disciplina de Geometria Descritiva à grade do curso – A professora Patrícia propôs 

o aumento da carga horária das disciplinas do eixo de expressão gráf ica em detrimento 

de outra disciplina, o colegiado irá reunir oportunamente para decidir qual carga horária 

será diminuída. Item justificado pela professora. Voto unânime do colegiado a favor da 

proposta. Item 2 - 2.5 – Mudança de horários entre professores informando à 

Coordenação de Curso – Qualquer alteração no horário deve ser comunicada à 

coordenação e ser solicitada através de um formulário of icial. Item 2 - 2.6 – Análise e 

solicitações do Colegiado – Foi discutida a questão da implementação da monitoria na 

graduação e auxílio nos laboratórios do curso como oportunidade de estágio; o incentivo 

para ingresso no programa Ciências sem Fronteiras; melhoramento do sítio do CEFET-MG 

Unidade de Curvelo com informações a respeito do Curso de Engenharia Civil, agilidade 

nas publicações do sítio; grande necessidade de vagas para técnico administrativo nos 

concursos e o funcionamento do restaurante universitário (RU) no turno da noite para os 

alunos de engenharia civil. No entanto o colegiado, por meio de memorando solicitará à 

Direção da Unidade e Geral do CEFET-MG algumas demandas analisadas neste item. 

Item 2 - 2.7 – Data e horário das reuniões do Colegiado do Curso de Engenharia 

Civil – Foi a acordada a data das reuniões para última quarta-feira do mês, no horário de 

17h30min às 18h30min. 

 

Curvelo, 02 de maio de 2013. 

 

 

 
 

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação 

em Engenharia Civil, realizada no dia 02 de maio de 2013. 
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Profa. Lourdiane Gonzaga das Mercês  

Presidente do Colegiado da Eng. Civil de Unidade do Campus X 

 

 

 

Prof. Geraldo Magela Damasceno  

Representante Titular dos Docentes que ministram disciplinas prof issionalizantes 

na área de conhecimento específico do curso 

 

 

 

Profa. Patrícia Bhering Fialho 

Representante Titular dos Docentes que ministram disciplinas prof issionalizantes 

na área de conhecimento específico do curso 

 

 

 

Profa. Gretynelle Rodrigues Bahia 

Representante Titular dos Docentes que ministram disciplinas prof issionalizantes 

na área de conhecimento específico do curso 

 

 

 

Prof. Roberto Meireles Glória  

Representante Suplente dos Docentes que ministram disciplinas profissionalizantes 

na área de conhecimento específico do curso 

 

 

 

Prof. Aniel da Costa Lima 

Representante Titular dos Docentes que ministram as demais disciplinas do curso  

 

 

 

Prof. Adriano Gonçalves da Silva 

 Representante Suplente dos Docentes que ministram as demais disciplinas do curso  

 

 

 
                                              Prof. Ricardo Vitor Ribeiro dos Santos  

       Representante Titular dos Docentes que ministram as demais disciplinas do curso  
 

 
 

Aline Gomes Barbosa  

Representante Titular dos Discentes 

 

 

 

Ana Paula Pais Gott 

Representante Suplente dos Discentes  

 

 

 

 


