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Às dezesseis horas do dia nove de agosto de 2013, reuniram-se, os representantes do 

Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Civil – Unidade Curvelo para a 4ª 

Reunião Ordinária do Colegiado. Presentes, Profª. Lourdiane Gontijo das Mercês 

Gonzaga, Prof. Geraldo Magela Damasceno, Profa. Patrícia Bhering Fialho, Prof. Roberto 

Meireles Glória, Prof. Aniel Lima, Prof. Adriano Gonçalves e Aline Barbosa. Item 1 – 

Verificação do quorum. Registrou-se, inicialmente, a presença de 04 (quatro) 

membros titulares, contada a Presidente e 03 (dois) suplentes. Item 2 - Pauta - 2.1 – 

Leitura da Ata da 3ª Reunião – A ata da 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 

dezessete de julho de 2013, foi lida pela presidente do Colegiado, Profª. Lourdiane 

Gontijo das Mercês Gonzaga. Item 2 - Pauta - 2.2 – Advertência para a profa. 

Luciana Rocha – A professora Lourdiane comunicou aos membros do Colegiado o email 

enviado pela Diretora Vitalina, no dia 05 de agosto, solicitando a advertência da profa 

Luciana Rocha em virtude dos acontecimentos envolvendo a mesma dentro da 

Instituição. Foi lembrado aos membros do Colegiado o acontecido entre a professora 

Luciana e o estagiário Paulo sobre o sumiço do pen drive da referida professora, a 

dificuldade dos alunos nas disciplinas de Programação de Computadores I e Laboratório 

de Programação de Computadores I e informado que a citada professora apresentou em 

sala de aula um verme vomitado pelo cão de estimação e sugeriu que alunos que o 

comecem para ganhar pontos. A professora Lourdiane informou que, aproximadamente 

25 alunos requereram o trancamento das disciplinas Programação de Computadores I e 

Laboratório de Programação de Computadores I, alegando dif iculdades com a disciplina e 

com a professora. A aluna Aline Barbosa também relatou esses fatos aos membros do 

Colegiado e disse que os pedidos de trancamento são devidos à possível reprovação nas 

disciplinas e que os alunos não mais assistirão às aulas se não obtiverem o trancamento. 

Os professores Lourdiane, Aniel e Patrícia concordaram que era extremamente dif ícil para 

o estagiário Paulo trabalhar em dois lugares distantes ao mesmo tempo, como na sala de 

apoio do prédio escolar e na biblioteca, localizada no prédio administrativo. Isso poderia 

ocasionar extravios de equipamentos e/ou livros. A professora Lourdiane informou que 

em todos os episódios descritos acima, a coordenadora do curso advertiu verbalmente a 

professora. A aluna Aline também relatou que estava tudo resolvido entre a docente e os 

alunos. 2.2.1 – Votação – Advertência profa. Luciana Rocha: Por decisão 

unânime, o Colegiado do Curso de Engenharia Civil entendeu que nos três episódios 

ocorridos com a Professora Luciana Rocha, a mesma já havia sido advertida verbalmente 

pela Coordenadora do Curso e que esses fatos já estavam resolvidos entre as partes 

envolvidas. No caso da mostra do verme, o Colegiado sugeriu que a referida professora 

justificasse a “brincadeira” com a turma. Como a professora Luciana é lotada na 

Coordenação de Eletrotécnica, a Coordenação do Curso de Engenharia Civil não tem 

poderes para tal advertência, conforme solicitada pela Direção da Unidade Curvelo.  O 

Colegiado de Curso fará um encaminhamento à Congregação de Unidade solicitando uma 

escala de trabalho dos Técnicos Administrativos à noite, de modo a resolver o problema 

da biblioteca fechada. 2.2.2 – Votação – Trancamento das disciplinas Programação 

de Computadores I, Laboratório de Programação de Computadores I e Desenho 

Auxiliado por Computador: Por 04 votos contra e 02 votos a favor, foram negados 

todos os pedidos de trancamento das disciplinas, levando-se em consideração o início do 

semestre letivo (29/05) e o início das aulas das respectivas disciplinas (no caso das 

disciplinas Programação de Computadores foi dia 03/06), o prazo para os pedidos de 

trancamento ultrapassaram a data limite que é até o 25º dia letivo. Item 2 - Pauta -  

2.3 – Pedidos de dispensa de disciplinas – Tendo em vista o ingresso de 04 alunas 

por meio de transferência, foi orientado pela coordenadora do curso, profa. Lourdiane, 

que os processos para pedidos de dispensa devem conter planos de ensino e históricos 

escolares originais ou com carimbo “conforme o original”, com nome e assinatura dos 

responsáveis pelo curso de origem e Declaração assinada pelo aluno dando ciência do 

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação 

em Engenharia Civil, realizada no dia 09 de agosto de 2013. 
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plano de ensino. Item 2 - Pauta - 2.4 – Contratação de Estagiária – A professora 

Lourdiane informou que o processo para contratação da estagiária, estudante do curso 

de informática de EAD da Unidade Curvelo, foi envido para DPG. O Colegiado do Curso foi 

unânime sobre as atividades da estagiária ser exclusivamente da Coordenação do Curso 

de Engenharia Civil. Item 2 - Pauta - 2.5 – Intervalo para o jantar – A Diretora 

Vitalina solicitou à Coordenação do Curso uma sugestão para o intervalo no horário para 

permit ir o jantar dos alunos no restaurante. do Colegiado sugeriu o intervalo de 

19h20min Às 19h35min. Item 2 - Pauta - 2.6 – Construção do novo prédio – Devido 

à extensa pauta dessa reunião, este item será apreciado na próxima reunião do 

Colegiado. 

 

 

Curvelo, 17 de julho de 2013. 

 

 
 

 
                                       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  
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      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  

 

 

 

 


