
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
Colegiado do Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 

Ata da 8ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Graduação 

em Engenharia Civil, realizada no dia três de setembro de 2014. 
 

 

Às quinze horas do dia três de setembro 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, Profª Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga, Prof. Geraldo Magela 

Damasceno, Prof. Ronaldo Lage Figueiredo, Prof. Tiago Perdigão, Profª Patrícia Bhering Fialho, 

Profª Juliana Reinert e o discente João Pedro Lúcio Lopes. Item 1 – Verificação do Quórum. 

Registrou-se, inicialmente, a presença de 4 membros titulares, 2 membros suplentes e a 

presidente deste Colegiado. A reunião foi dirigida pela presidente do colegiado, Profª 

Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga. Item 2 – Oferta da segunda turma extra da disciplina 

de Cálculo I e Geometria Analítica e Álgebra Vetorial no 2º semestre de 2014. Os professores 

Ronaldo e Tiago afirmaram a impossibilidade da oferta devido à falta de docentes na área de 

matemática. Item 3 – Parecer do recurso da avaliação da disciplina Cálculo I da aluna 

Alessandra Ligia Pinto e Silva. A Coordenadora do Curso informou aos membros a nota da 

comissão revisora do Departamento de Formação Geral do recurso da avaliação da disciplina 

Cálculo I da aluna Alessandra Ligia Pinto e Silva. Item 4 – Filiação das disciplinas do Curso de 

Engenharia Civil nos Departamentos. A professora Lourdiane informou a necessidade de se 

verificar a filiação de todas as disciplinas do curso que deverá ser aprovada pelo Colegiado do 

Curso após a Assembleia de Docentes do Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente, 

ser realizada no dia 17 se setembro. Os Departamentos de Formação Geral e de 

Eletroeletrônica também foram informados sobre a revisão da filiação. Item 5 – ENADE. 

Informação sobre os ingressantes em 2014. A Diretoria de Registro e Controle Acadêmico-

CEFET-MG encaminhou a relação atualizada dos ingressantes 1/2014 (alunos matriculados, 

trancados e intercâmbio) e os ingressantes do 2/2014 para inscrição no ENADE. Havia alunos 

com dados pessoais errados no sistema Qualidata e foi necessária correção para inscrição. 

Item 6 – Elaboração e aprovação dos planos de ensino. A coordenação do curso de 

Engenharia Civil solicitou aos docentes a elaboração dos planos de ensino das disciplinas não 

equalizadas para aprovação no Colegiado. Ficou acordado que o início desta atividade será 

após homologação dos Coordenadores de Eixo e Atividades pelos chefes de Departamentos. 

Item 7 – Prazos do Calendário Escolar e divulgação das notas e frequência. A professora 

Lourdiane relatou sobre a necessidade de conscientização dos docentes para cumprimento 

dos prazos estipulados no Calendário Escolar, divulgação das notas e frequência, conforme 



Normas Acadêmicas, e entrega dos diários da Média dos Trabalhos Escolares e Exame Especial 

para que os alunos não sejam prejudicados. Curvelo, 03 de setembro 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 

 

 

 

 
Profa. Juliana Reinert 

Representante Suplente 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 

 

 

 

 

Prof. Tiago Rodrigo Perdigão 

Representante Suplente dos docentes que ministram as demais disciplinas do curso 

 

 

 

 



João Pedro Lúcio Lopes 

Representante Titular Discente 

 


