
 

 

 

 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 
 

ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET-

MGCÂMPUS CURVELO. No dia 19 de agosto de 2015, na sala de Reuniões do 

Prédio Administrativo, no Câmpus Curvelo, realizou-se a décima quintareunião do 

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

Gontijo das Mercês Gonzaga. Estiveram presentes os seguintes membros:ProfªKarla 

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. 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, Sr. João Pedro Lúcio Lopes, representante titular dos discentes. 

Foi verificado o quórum regimental. Estavam presentes 5 (cinco) membroscom direito a 

voto, incluindo a Presidente. Abertura da 15ª 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 14ª 

ReuniãoOrdinária; 2-Aprovação do horário do curso de Engenharia Civil do 2º semestre 

de 2015; 3- Oferta de disciplinas extras de Cálculo II, Química Aplicada, Laboratório de 

Química Aplicada, Programação de Computadores II e Laboratório de Programação de 

Computadores II, Física I para o 2º semestre de 2015; 4-Circular para o Diretório 

Acadêmico; 5-Informes.Colocada em votação, a proposta de pauta foi aprovada por 

unanimidade (5 votos).1. Leitura e Aprovação da ata da 14ª Reunião Ordinária. A 

Professora Lourdiane fez a leitura da ata da 14ª reunião Ordinária. Colocada em 

votação, a ata foi aprovada por 5 (cinco) votos a favor.2.Aprovação do horário do 

curso de Engenharia Civil do 2º semestre de 2015. A professora Lourdiane informou 

aos membros a solicitação dos alunos para alterar o horário da disciplina de Cálculo I 

EXTRA 2 para às segundas e terças-feiras, das quinze horas e cinquenta minutos às 

dezoito horas e vinte minutos. Essa alteração possibilitaria um maior número de 

matrículas, em torno de 20 alunos. Todos os membros aprovaram,por 5 (cinco) votos a 

favor, o horário do curso de Engenharia Civil do 2º semestre de 2015 (versão 19 de 

agosto de 2015) e concordaram em não aumentar o número de alunos por turma das 

disciplinas de Cálculo I, conforme ART. 41 da Norma Acadêmica, tendo em vista a 

oferta de duas disciplinas extras nesse semestre. 3. Oferta de disciplinas extras de 

Cálculo II, Química Aplicada, Laboratório de Química Aplicada, Programação de 

Computadores II, Laboratório de Programação de Computadores II e Física I 

para o 2º semestre de 2015. A presidente informou aos membros a solicitação dos 

alunos para abertura de turmas extras das disciplinas Cálculo II, Química Aplicada, 



Laboratório de Química Aplicada, Programação de Computadores II, Laboratório de 

Programação de Computadores II e Física I para o atual semestre. A coordenadora do 

curso consultou previamente às Chefes dos Departamentos de Formação Geral, 

professora MarielleHoalle Moreira Benevides, e de Engenharia Civil e Meio Ambiente, 

professora Juliana Reinert. Ambas as chefes responderam ser impossível, neste 

momento, a abertura de novas turmas por falta de docentes. A professora 

Marielleinformou que a abertura da disciplina Cálculo II Extra somente ocorrerá em 

detrimento de uma turma extra da disciplina Cálculo I. As turmas extras das citadas 

disciplinas para o 1º semestre de 2016 foram aprovadas por 5 (cinco) votos a favor.4. 

Circular para o Diretório Acadêmico. O professor Ronaldo Lage sugeriu a elaboração 

de Circular para ser encaminhada ao Diretório Acadêmico do CEFET-MG Unidade 

Curvelo a respeito de que qualquer tipo de informação e/ou solicitação dos alunos deve 

ser requerida primeiramente na Coordenação do Curso.5- Informes.a)O professor 

Sérgio Campos informou aos membros sobre o Projeto Água, na qual serão contratados 

4 discentes do curso de Engenharia Civil.APresidente 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 Colegiadodo Curso de Graduação em Engenharia Civil da Unidade 
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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. 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 do curso 

 

 

 

 

 

Sr. João Pedro Lúcio Lopes 

Representante Titular dos discentes 

 

 

 

 


