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ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET-

MGCÂMPUS CURVELO. No dia 11 de fevereiro de 2015, na sala de Reuniões do 

Prédio Administrativo, no Câmpus Curvelo, realizou-se a sextareunião extraordinária do 

Colegiado do Curso de Engenharia Civil, sob a presidência da Profª Lourdiane 

Gontijo das Mercês Gonzaga. Estiveram presentes os seguintes 

membros:ProfªJuliana Reinert,representante suplente dos docentes que ministram 

disciplinas profissionalizantes na área de conhecimento específico do curso;Prof. 

Sérgio Campos de Freitas,representante titular dos docentes que ministram disciplinas 

profissionalizantes na área de conhecimento específico do curso;Prof. Geraldo 

Damasceno,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 no 

curso; João Pedro Lúcio Lopes,representante titular discente. Foi verificado o quórum 

regimental. Estavam presentes 6 (seis) membroscom direito a voto, incluindo a 

Presidente. Abertura da 6ª Reunião Extraordinária doColegiado do Curso de 

Bacharelado em Engenharia Civil. A Presidente agradeceu aos membros pela 

presença e declarou aberta a sessão às dez horas, sendo apresentada para discussão a 

proposta de pauta da reunião: 1- Leitura e Aprovação da ata da 10ª reuniãoordinária; 2-

Alteração de requisitos das disciplinas Materiais de Construção I, Fenômenos de 

Transportes e Teoria das Estrutura I. 3-Vagas adicionais para monitoria.4-Substituição 

do professor Mateus Justino no Colegiado do Curso de Engenharia Civil.5-Número 

mínimo de alunos em disciplinas.6- Informes.Colocada em votação, a proposta de pauta 

foi aprovada por unanimidade (6 votos).1- Leitura e Aprovação da ata da 10ª 

Reunião Ordinária. AProf
a
Lourdiane fez a leitura da ata da 10ª reunião Ordinária. 

Colocada em votação, a ata foi aprovada por 6 (seis) votos a favor.2- Alteração de 

requisitos das disciplinas Materiais de Construção I, Fenômenos de Transportes e 

Teoria das Estrutura I.A professora Lourdiane informou que há disciplinas no projeto 

pedagógico do curso que serão ofertadas no próximo semestre e que não possuem pré-

requisitos necessários para cursá-las. Esse assunto precisa ser discutido no Colegiado e 

o parecer encaminhado à DIRGRAD para aprovação e alteração pelo Registro Escolar 

na grade curricular no sistema Qualidata antes do período da matrícula via web dos 

alunos, a ser realizada a partir do dia 23/02. Todos os membros aprovaram a inserção da 

disciplina Resistência dos Materiais I como pré-requisito de Materiais de Construção I;a 

não alteração do pré-requisito Física III para Fenômenos de Transportes, mantendo-se 

Física II; adição do pré-requisito Estática e o co-requisitoResistência dos Materiais I 

para a disciplina Teoria das Estrutura I. 3- Vagas adicionais para monitoria. A Chefe 

de departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente, professora Juliana, informou 

que foi concedido ao curso de Engenharia Civilduas vagas para monitoria. Foram 

aprovadas pelos membros do Colegiado as vagas para as disciplinas Programação de 

Computadores II/laboratório de Programação de Computadores II; Estatística. 4-

Substituição do professor Mateus Justino no Colegiadodo Curso de Engenharia 

Civil. A professora Luciana Patrícia Ferreira foi indicada para substituir o professor 

Mateus Justino no Colegiado do Curso de Engenharia Civil. 5-Número mínimo de 

alunos em disciplinas. Foi confirmado pelo Colegiado do Curso que não há número 



mínimo de alunos matriculadosem disciplinas para a mesma seja ofertada no 

semestre.6- Informes. Não houve.APresidente agradeceu aos Membros do Colegiado e 

encerrou a reunião às dozehoras, lavrando esta ata, que, após lida e aprovada, será 

assinada por ela e pelos demais membros. 

 

 

 

 

 

 

Profa. Lourdiane Gonzaga das Mercês Gonzaga 

Presidente do Colegiado 
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Representante Suplente dos docentes que ministram disciplinas profissionalizantes na 
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