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Colegiado do Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação 

em Engenharia Civil, realizada no dia dezoito de julho de 2014. 
 

 

Às quinze horas do dia dezoito de julho de 2014, reuniram-se, os representantes do Colegiado 

do Curso de Engenharia Civil – Unidade Curvelo – para a 7ª Reunião Ordinária do Colegiado de 

Curso. Presentes, ProfªLourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga, Prof. Geraldo Magela 

Damasceno, Prof. Ronaldo Lage Figueiredo, Profª Patrícia BheringFialho e o discente João 

Pedro Lúcio Lopes.Item 1 – Verificação do Quórum. Registrou-se, inicialmente, a presença de4 

membros titulares e a presidente deste Colegiado. A reunião foi dirigida pela presidente do 

colegiado, Profª Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga. Item 2 – Permissão de participação 

na 7ª Reunião Ordinária da aluna Alessandra Lígia Pinto e Silvae pela responsável da aluna 

Sra. Mirna Dias Tavares. Todos os membros concordaram com a participação da aluna 

Alessandra e Sra. Mirna na reunião. Item 3 – Recurso da avaliação da aluna Alessandra Ligia da 

disciplina Cálculo I. A presidente relatou aos membros o recurso por meio de requerimento 

escrito e fundamentado, dirigido à Coordenação do Curso, onde a aluna anexou um 

documento contendo a resolução das questões da avaliação. A presidente repassou a palavra à 

Sra. Norma, que relatousobre a importância da coordenação pedagógica no curso de 

Engenharia Civil, pois é sabido o alto índice de reprovação em várias instituições nas disciplinas 

de Cálculo. Também solicitou ao professor que repensasse na didática em sala de aula e 

sugeriu a realização de aulas extras para suprir dúvidas dos alunos. O professor Ronaldo 

relatou sobre a falta de comprometimento de alguns alunos na disciplina e informou que a 

metodologia de correção é critério do professor. Ao final a aluna e a responsável se retiraram 

da sala para prosseguimento da reunião. Ficou aprovado pelos membros do Colegiado a 

formação da Comissão Revisorada avaliação da aluna Alessandra Ligia da disciplina Cálculo I, os 

professores Ronaldo Lage Figueiredo, Gleicy Terezinha Ferreira Cesar e Tiago Perdigão.Curvelo, 

18 de julho de 2014. 

 

 

 

 

Prof.ª Lourdiane Gonzaga das Mercês Gontijo 

Presidente do Colegiado da Engenharia Civil da Unidade de Curvelo 

 

 



 

 

 

Prof. Geraldo Magela Damasceno 

Representante Titular dos Docentes que ministram disciplinas profissionalizantes na área de 

conhecimento específico do curso 

 

 

 

 

Profª Patrícia Bhering Fialho 

Representante Titular dos Docentes que ministram disciplinas profissionalizantes na área de 

conhecimento específico do curso 

 

 

 

 

Prof. Ronaldo Lage Figueiredo 

Representante Titular dos Docentes que ministram as demais disciplinas do curso 

 

 

 

 

 

João Pedro Lúcio Lopes 

Representante Titular Discente 

 

 

 


