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Às dezessete horas e trinta minutos do dia dezessete de julho de 2013, reuniram-se, os 

representantes do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Civil – Unidade 

Curvelo para a 3ª Reunião Ordinária do Colegiado. Presentes, Profª. Lourdiane Gontijo 

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

Profª. Patrícia Bhering Fialho, Profª Gretynelle Rodrigues Bahia e Srª. Ana Paula Pais 

Gott. Item 1 – Verificação do quorum. Registrou-se, inicialmente, a presença de 04 

(quatro) membros titulares, contada a Presidente e 02 (dois) suplentes. Item 2 - Pauta 

- 2.1 – Leitura da Ata da 2ª Reunião – A ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada no 

dia cinco de junho de 2013, foi lida pela presidente do Colegiado, Profª. Lourdiane 

Gontijo das Mercês Gonzaga. Item 2 - Pauta - 2.2 – Contratação de estagiário para 

a Coordenação – A Coordenadora do Curso, professora Lourdiane, informou a respeito 

do convênio que deverá ser estabelecido entre CEFET-MG e UNOPAR ou estudantes do 

EAD da Unidade de Curvelo. Item 2 - Pauta - 2.3 – Orientação para a distribuição 

de pontos no semestre – A professora Lourdiane informou que alunos pediram 

formalmente a correção da nota na disciplina Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, 

cursada no 1º semestre de 2012, e que a professora Gleicy César foi orientada a 

procurar o Registro Escolar do CEFET para  regularizar a situação. Também foi informado 

sobre a divisão de pontos no semestre, onde nenhum instrumento de avaliação 

corresponder a mais de 40% (quarenta por cento) dos pontos totais da disciplina.  

Segundo orientações da Diretora de Graduação do CEFET-MG, professora Ivete Pinheiro, 

a distribuição dos pontos no semestre letivo não deve ser acumulada no f inal do mesmo  

e sugeriu 03 (três) modos de avaliação: 1º - 03 provas com valor de 30 pontos cada, 

acrescido de 01 trabalho de 10 pontos; 2º - 04 provas com valor de 25 pontos cada; 3º - 

01 prova substitutiva antes do término do semestre. O Colegiado do Curso de Engenharia 

Civil orientou que fica a critério do professor aplicar ou não a avaliação substitutiva e 

que, será prevalecida a nota dessa avaliação ou a nota maior que essa de outros 

instrumentos avaliativos. Também foi orientado pelos membros do Colegiado que os 

alunos tenham ciência das notas tão logo realizem o instrumento avaliativo. Item 2 - 

Pauta - 2.4 – Avaliação do Guia Acadêmico – Não houve relatos sobre a impressão 

do Guia Acadêmico da Graduação. Item 2 - Pauta - 2.5 – Calendário de reposição de 

aulas – A professora Lourdiane informou que solicitou aos docentes Luciana Rocha, 

responsável pelas disciplinas Programação de Computadores I e Laboratório de 

Computadores I, Luciana Ferreira, responsável pela disciplina Desenho Auxiliado por 

Computador e Ronaldo Lage, responsável pela disciplina de Cálculo I, um calendário de 

reposição de aulas das disciplinas ministradas após o início do semestre letivo. Item 3 – 

Informes – 3.1 – A professora Patrícia irá repassar as ementas de disciplinas 

integradoras, pois solicita o aumento da carga horária da área de Expressão Gráfica. Foi 

orientado pelo Colegiado de Curso a oferta da disciplina optativa para  Desenho Auxiliado 

por Computador em 3D. 3.2 – Foi informado pela professora Lourdiane, que a Diretora 

Vitalina autorizou a prioridade para as aulas da disciplina “Topografia I”, ministrada pelo 

professor Júlio, quando a mesma coincidir com as aulas de reposição do ensino técnico 

aos sábados. 3.3 – Foi discutido pelos membros do Colegiado, as diretrizes para a 

avaliação do MEC, tais como, espaço físico (gabinetes para professores; instalações para 

PNE; aquisição de livros e acesso pelos alunos ao conteúdo programático do curso). 3.4 

– Todas as informações a respeito do projeto pedagógico do curso de Engenharia Civil, 

das normas acadêmicas da graduação e do Colegiado do Curso foram repassadas pela 

professora Lourdiane à Sra. Inês Passos, bibliotecária da Unidade Curvelo, para serem 

inseridas no sítio do CEFET-MG Unidade Curvelo. 

 

 

 

Curvelo, 17 de julho de 2013. 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação 

em Engenharia Civil, realizada no dia 17 de julho de 2013. 
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                                       Profa. Lourdiane Gonzaga das Mercês 

Presidente do Colegiado da Eng. Civil da Unidade Curvelo 

 

 

 

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  

 

 

                                        Prof. Luiz Carlos Gonçalves Lopes  

      Representante Suplente dos Docentes que ministram as demais disciplinas do curso  
 
 

 
Aline Gomes Barbosa  

Representante Titular dos Discentes 

 

 

 

Ana Paula Pais Gott 

Representante Suplente dos Discentes  
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