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Às dezesseis horas do dia oito de novembro de 2013, reuniram-se, os representantes do 

Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Civil – Unidade Curvelo para a 5ª 

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

Gonzaga, Prof. Ronaldo Lage Figueiredo, Prof. 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 03 (três) membros titulares, contada 

a Presidente e 01 (um) suplente. Item 2 - 2.1 – Situação da aluna Eva Priscila – A 

Profª. Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga explanou acerca da situação de matrícula 

da aluna Eva Priscila, que hoje se encontra matriculada nas disciplinas Calculo I – extra, 

Geometria Analítica e Álgebra Vetorial – extra e Contexto Social e Profissional do 

Engenheiro Civil e pleita matrículas nas disciplinas Geometria Analítica e Álgebra Vetorial 

– regular, Desenho Técnico – regular e Cálculo I - regular. Diante da situação, a 

Coordenação entrou em contato com a aluna, por e-mail e telefone, para que a mesma 

fizesse um recurso a respeito da matrícula. A aluna informou por telefone que não irá 

faze-lo tendo em vista que a Diretora da Unidade, Sra. Vitalina Borges, a autorizou a 

frequentar as aulas nas turmas pleiteadas por ela. Por unanimidade, os membros 

presentes do Colegiado, aprovaram que a aluna deverá assistir às aulas na turma em 

que se encontra matriculada, com risco de ser reprovada por freqüência, ou se houver 

vagas ociosas nas turmas pleiteadas. O Colegiado sugeriu à Coordenação encaminhar ao 

Registro Escolar uma circular contendo as informações do limite de número de alunos por 

disciplinas, e que os alunos não poderão assistir aulas em turmas em que não estão 

matriculados, sem a prévia autorização da Coordenação.  Item 2 - 2.2 – Planos de 

Ensino das disciplinas – Foi colocado pela Profª. Lourdiane Gontijo das Mercês 

Gonzaga que os planos de ensino que estavam na coordenação de Engenharia Civil foram 

corrigidos e serão reenviados para os professores para nova análise para aprovação final 

e posteriormente serão encaminhados à Diretoria de Ensino. Item 2 - 2.3 – Reunião 

com os alunos do 2º Período – Foi explanado acerca do conteúdo da reunião com os 

alunos do 2º Período do Curso de Engenharia Civil, na qual f icou definida que o prof. 

Geraldo Damasceno assumiria as aulas de Cálculo I extra. Também que a Profa. Gleicy 

César assumiria a disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial – extra. Item 2 - 

2.4 – Autorização do curso - A Professora Patrícia colocou sobre a necessidade de 

realização de uma reunião para que seja tratada questões relativas à autorização do 

Curso de Engenharia Civil no MEC.  A Coordenação de Curso encaminhou à Direção de 

Unidade e aos Membros do Colegiado a Portaria Normativa No. 40 e o Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação do Ministério da Educação no dia 1º de novembro. 

Item 2 - 2.5– Novo modelo de requerimento – Foi apresentado o novo modelo de 

requerimento a ser utilizado pela coordenação de Engenharia Civil, sendo o mesmo 

aprovado pelos presentes. Item 2 - 2.6 – Saída de membros do Colegiado – Foi 

informado aos membros presentes a saída dos professores Ricardo Ribeiro, Roberto 

Glória e Luíz Lopes. Substituindo o prof. Ricardo entrou o prof. Ronaldo Lage como 

membro titular dos docentes que ministram as demais disciplinas do curso.  Item 2 - 2.7 

– Troca de docentes em disciplinas – Atualmente a disciplina Desenho arquitetônico 

está sendo ministrada pela professora Lucimar Vianna em substituição a professora 

Patrícia Bhering. Item 2 - 2.8 – Horário noturno da Biblioteca – Foi informado aos 

membros o e-mail enviado pela Coordenação à Diretora da Unidade solicitando o 

cancelamento das multas aplicadas por atraso na devolução de livros, devido ao não 

funcionamento da biblioteca no horário noturno.  A diretora autorizou o cancelamento e 

informou que após o dia 11 de novembro a biblioteca funcionará ate às 21h. 
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Profa. Lourdiane Gonzaga das Mercês Gonzaga 

      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. Ronaldo Lage Figueiredo 

       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  

 

 

 

 


