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ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET-MG 

CÂMPUS CURVELO. No dia 14 de Maio de 2015, na sala de Reuniões do Prédio 

Administrativo, no Câmpus Curvelo, realizou-se a décima segunda reunião 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. 

Ronaldo Lage Figueiredo, representante titular dos docentes que ministram as demais 

disciplinas no curso; Prof. Fernando Antônio Vieira Rodrigues,representante 

suplente dos docentes que ministram disciplinas profissionalizantes na área de 

conhecimento específico do curso. Foi verificado o quórum regimental. Estavam 

presentes 4 (quatro) membroscom direito a voto, incluindo a Presidente. Abertura da 

12ª Reunião doColegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. A 

Presidente agradeceu aos membros pela presença e declarou aberta a sessão às 

novehoras, sendo apresentada para discussão a proposta de pauta da reunião: 1- Leitura 

e Aprovação da ata da 11ª ReuniãoOrdinária; 2-Substituição do Coordenador do Eixo 2 

– Física e Química; 3. Matrículas dos alunos na disciplina Matemática Aplicada; 4. 

Aprovação das atividades acadêmicas no curso pela Coordenação e Colegiado de Curso; 

5- Calendário de reuniões do Colegiado de Curso; 6-Informes.Colocada em votação, a 

proposta de pauta foi aprovada por unanimidade (4 votos). 1- Leitura e Aprovação da 

ata da 11ª Reunião Ordinária. A Prof
a
 Lourdiane fez a leitura da ata da 11ª reunião 

Ordinária. Colocada em votação, a ata foi aprovada por 4 (quatro) votos a favor.2-

Substituição do Coordenador do Eixo 2 – Física e Química. A Presidente informou 

aos membros a alteração do Prof. Alci Mendes Rodrigues para Coordenador do Eixo 2: 

Física e Química; 3- Matrículas dos alunos na disciplina Matemática Aplicada. A 

professora Lourdiane relatou que há 06 alunos matriculados na disciplina optativa 

“Matemática Aplicada”, ofertada no curso de Engenharia Civil, substituindo a disciplina 

“Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho”.5- Calendário de reuniões do 

Colegiado de Curso. As reuniões do Colegiado de Curso ocorrerão sempre às segundas 

quartas-feiras do mês às 15h e 30 min.6- Informes. a) A Presidente informou aos 

membros sobre a 2ª Reunião Ordinária dos Coordenadores de Eixos do Curso de 

Engenharia Civil.b)Abertura de 2º edital para contratação de docente para a disciplina 

Introdução à Segurança do Trabalho; c)Adesão integral ao SISU a partir do 1º semestre 

de 2016; d)Codificação das disciplinas dos cursos de graduação; e) Elaboração da Pasta 

do Colegiado de Curso.f) Mobilidade Acadêmica. A Presidente agradeceu aos Membros 

do Colegiado e encerrou a reunião às onzehoras, lavrando esta ata, que, após lida e 

aprovada, será assinada por ela e pelos demais membros. 
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