
 

 

 

 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 
 

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET-

MGCÂMPUS CURVELO. No dia 07 de Julho de 2015, na sala de Reuniões do Prédio 

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

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

Mercês Gonzaga. Estiveram presentes os seguintes membros:ProfªPatrícia Bhering 

Fialho, representante titular dos docentes que ministram disciplinas profissionalizantes 

na área de conhecimento específico do curso;Prof.Geraldo Magela Damasceno, 

representante titular dos docentes que ministram disciplinas profissionalizantes na área 

de conhecimento específico do curso, Prof. Fernando Antônio Vieira 

Rodrigues,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. Foi verificado o quórum regimental. Estavam presentes 5 (cinco) membroscom 

direito a voto, incluindo a Presidente. Abertura da 14ª Reunião doColegiado 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 13ª ReuniãoOrdinária; 2-Aprovação das atividades complementares dos alunos. 

3- Aprovação dos planos de ensino das disciplinas do Eixo 7 – Expressão Gráfica e da 

disciplina Tópicos Especiais de Física; 4- Aprovação da alteração dos pré-requisitos da 

disciplina Resistência dos Materiais I; 5-Confirmação da alteração do período das 

disciplinas.6- Aprovação de Projeto Orientado de Prática Profissional. 7-Informes. 

Colocada em votação, a proposta de pauta foi aprovada por unanimidade (5 votos).1- 

Leitura e Aprovação da ata da 13ª Reunião Ordinária. A Professora Lourdiane fez a 

leitura da ata da 13ª reunião Ordinária. Colocada em votação, a ata foi aprovada por 5 

(cinco) votos a favor.2-Aprovação das atividades complementares dos alunos. A 

professora Lourdiane entregou novamente aos membros as solicitações dos alunos, com 

cópias dasdocumentações, para validação das AtividadesComplementares cadastradas 

no Sistema Acadêmico. Todos os membros concordaram em devolver todos os 

processos de solicitações de Atividades Complementares aos alunos para que os 

mesmos corrijam as cargas horárias juntamente com o Coordenador do Eixo de Prática 

Profissional, Prof. Anderson Moreira. 3. Aprovação dos planos de ensino das 

disciplinas do Eixo 7 – Expressão Gráfica e da disciplina Tópicos Especiais de 

Física.Os planos de ensino das disciplinas do Eixo 7 - Expressão Gráfica: “Desenho 

Técnico, Desenho Arquitetônico, Desenho Auxiliado por Computador e Projeto 

Arquitetônico” não foram entregues corrigidos pela Coordenadora do Eixo 7 para serem 

apreciados novamente no Colegiado de Curso. Desta maneira, os planos não puderam 

ser aprovados. O plano de ensino da disciplina “Tópicos Especiais de Física: Introdução 

à Física”foi apresentadoaos Membros do Colegiado, inclusive com a observação para 



que seja ofertado no 1º período do curso, e aprovado por 5 (cinco) votos a favor. O 

mesmo será encaminhado à Coordenação do Curso de Engenharia Civil da Unidade de 

Varginha para apreciação e, posteriormente, à DIRGRAD para equalização.4- 

Aprovação da alteração dos pré-requisitos da disciplina Resistência dos Materiais 

I. Foi solicitado pelo professor Alexandre Amorim alteração dos pré-requisitos da 

disciplina “Resistência dos Materiais I”, permanecendo apenas a disciplina “Estática” 

como pré-requisito, excluindo a disciplina Cálculo III (pré-requisito). Com 4 (quatro) 

votos contra e 1 (uma) abstenção, fica mantido os pré-requisitos existentes no PPC. 5- 

Confirmação da alteração do período das disciplinas. A professora Lourdiane 

confirmou aos membros que pode ser alterado o período das disciplinas, mas deverá ser 

realizado inicialmente sem alteração no PPC, e ser observado a proporção da carga 

horária do período. Todos os membros concordaram em transferir a disciplina “Desenho 

Auxiliado por Computador”para o 4º Período do curso, a partir do 1º semestre de 2016, 

e que seja convertido a disciplina de “Desenho Arquitetônico” em pré-requisito 

dadisciplina “Desenho Auxiliado por Computador”. A proposta inicial é que a 

disciplina seja trocada com “Inglês Instrumental I” ou “Introdução à Engenharia de 

Segurança do Trabalho”. 6- Aprovação de Projeto Orientado de Prática 

Profissional. OProjeto Orientado de Prática Profissional intitulado “Programa Contínuo 

de Voluntariado: Tutores Técnicos”, orientado pela professora Luciana Ferreira, foi 

apresentado aos membros do Colegiado para aprovação. Os membros entenderam que é 

necessário obter maiores informações junto à DIRGRAD, e solicita à docente suspensão 

temporária do projeto até resposta do órgão competente. 7- Informes.a)Os livros 

solicitados para o curso de graduação em Engenharia Civil em 2014 (Chamada) e itens 

solicitados na Chamada 2015 foram analisados pela Diretoria de Graduação e serão 

comprados; os itens da demanda extra 2015 estão sendo analisados da referida diretoria 

e os solicitados na Chamada 2014 serão incluídos no pregão com os demais. Alguns 

itens demandados em 2014 foram adquiridos por meio de adesão ao processo licitatório 

de outra instituição.b)Resposta ao Requerimento da Coordenação de Engenharia Civil 

Curvelo (ECC) No. 274/2015 da Comissão pró DA, representados pela aluna Rebecca 

Moura, entregue em 28 demaio de 2015, para que não fossem ofertadas, no sistema 

acadêmico, disciplinas cujos docentes não estejam contratados antes do período das 

matrículas. Segundo a professora Ivete Pinheiro, Diretora de Graduação, o horário deve 

ser inserido completo no momento da matrícula. Caso ocorram problemas nas 

contratações dos docentes, a turma será cancelada.c)Qualquer tipo de solicitação do 

Diretório Acadêmico deve ser encaminhada, primeiramente, à Coordenação do Curso. 

APresidente agradeceu aos Membros do Colegiado e encerrou a reunião às dezessete 

horas e quarenta e cincominutos, lavrando esta ata, que, após lida e aprovada, será 

assinada por ela e pelos demais membros. 
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