
 

 

 

 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 
 

ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET-MG 

CÂMPUS CURVELO. No dia 17 de Junho de 2015, na sala de Reuniões do Prédio 

Administrativo, no Câmpus Curvelo, realizou-se a décima terceira reunião do Colegiado 

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

Mercês Gonzaga. Estiveram presentes os seguintes membros: Profª Patrícia Bhering 

Fialho, representante titular dos docentes que ministram disciplinas profissionalizantes 

na área de conhecimento específico do curso; Profª Karla de Souza, 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. Ronaldo Lage Figueiredo, representante 

titular dos docentes que ministram as demais disciplinas no curso, Sr. João Pedro 

Lúcio Lopes, representante titular dos discentes. Foi verificado o quórum regimental. 

Estavam presentes 6 (seis) membros com direito a voto, incluindo a Presidente. 

Abertura da 13ª Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia 

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

quinze horas e trinta minutos, sendo apresentada para discussão a proposta de pauta da 

reunião: 1- Leitura e Aprovação da ata da 12ª Reunião Ordinária; 2- Aprovação das 

atividades complementares dos alunos; 3- Informes. Colocada em votação, a proposta 

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

12ª Reunião Ordinária. A Prof
a
 Lourdiane fez a leitura da ata da 12ª reunião Ordinária. 

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

atividades complementares dos alunos. A professora Lourdiane entregou aos 

membros as solicitações dos alunos, com cópias das documentações, para validação das 

Atividades Complementares cadastradas no Sistema Acadêmico. No entanto, as 

validações das atividades foram suspensas devido à divergência nas cargas horárias 

entre as normas regulamentadores dessa atividade e o relatório gerado pelo sistema. 3. 

Aprovação dos planos de ensino dos Eixos 5, 7 e 9. Os planos de ensino das 

disciplinas do Eixo 5 - Construção Civil e Materiais: “Materiais de Construção I e II, 

Tecnologia das Construções I e II, Instalações Elétricas e Prediais”; do Eixo 9 - Prática 

Profissional e Integração Curricular: “Contexto Social e Profissional do Engenheiro 

Civil” foram apresentadas aos Membros do Colegiado e aprovados por 6 (seis) votos a 

favor. Os mesmos serão encaminhados à Coordenação do curso de Engenharia Civil da 

Unidade de Varginha para apreciação e, posteriormente, à DIRGRAD para equalização. 

Os planos de ensino das disciplinas do Eixo 7 - Expressão Gráfica: “Desenho Técnico, 

Desenho Arquitetônico, Desenho Auxiliado por Computador e Projeto Arquitetônico” 

serão devolvidos ao Coordenador de Eixo para correção. Todos os membros aprovaram 

a alteração do pré-requisito da disciplina “Projeto Arquitetônico”, adicionando a 

disciplina “Topografia I”, conforme Ata de Reunião DECMA – Expressão Gráfica N
 o

 



3/15. 4- Informes. a) Solicitação de compra de livros encerrada no dia 12 de junho de 

2015. Foram pedidos exemplares de disciplinas básicas e complementares dos Eixos 1 e 

5. Além das solicitações do ano de 2014; b) Solicitação do Departamento de Engenharia 

Civil e Meio Ambiente à Diretoria de Graduação (MEMO DECMA N
o
 38/15), no dia 

10 de junho de 2015, para abertura de edital para realização de processo seletivo para 

contratação de professor temporário nas áreas de “Estruturas de Concreto 

Armado/Teoria das Estruturas/Resistência dos Materiais; Transportes/Estradas; 

Planejamento e Orçamento; Hidráulica; Mecânica dos Solos, Fundações e Topografia; 

Computação/Matemática Aplicada”, edital para processo seletivo para contratação de 

professor efetivo na área de “Estruturas”. A contratação do docente, lotado em Belo 

Horizonte, para ministrar a disciplina “Introdução à Engenharia de Segurança do 

Trabalho” no próximo semestre está aguardando o posicionamento da Diretoria de 

Unidade. c)  Proposta “Revista 2” de codificação das disciplinas dos cursos de 

graduação elaborada a partir das sugestões levantadas na Reunião do Conselho de 

Graduação de 13 de maio de 2015; d) Horário para o semestre 2/2015 finalizado no dia 

17 de junho de 2015 pelos Chefes de Departamentos (DECMA e DFG) que será 

enviado à Diretoria de Unidade e ao Registro Escolar; e) As solicitações da Comissão 

Pró-Diretório Acadêmico, Requerimentos de Alunos – Coordenação de Engenharia 

Civil N
os

 273/15, 274/15, 275/15, 276/15 e 277/15 foram todas encaminhadas aos 

respectivos responsáveis. Todos os membros presentes concordaram que é necessário 

verificar junto à DIRGRAD o Requerimento N
o 

274/15, que trata da solicitação de não 

ofertar disciplina no sistema quando não houver docente para ministra-la até o período 

de matricula. A Presidente agradeceu aos Membros do Colegiado e encerrou a reunião 

às dezoito horas, 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 do Curso de Graduação em Engenharia Civil da Unidade 

Curvelo 

 

 

 

Profª Patrícia Bhering Fialho 

Representante Titular dos docentes que ministram disciplinas profissionalizantes na área 

de conhecimento específico do curso 

 

 

 

Profa. Karla de Souza 

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. Ronaldo Lage Figueiredo 

Representante Titular dos docentes que ministram as demais disciplinas do curso 

 

 

 

Sr. João Pedro Lúcio Lopes 

Representante Titular dos discentes 


