
 

 

 

 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 
 

ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET-MG 

CÂMPUS CURVELO. No dia 09 de setembro de 2015, na sala de Reuniões do Prédio 

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

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

Mercês Gonzaga. Estiveram presentes os seguintes membros: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, Sr. João Pedro Lúcio Lopes, representante titular dos discentes. 

Foi verificado o quórum regimental. Estavam presentes 5 (cinco) membros com direito 

a voto, incluindo a Presidente.Abertura da 16ª 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 15ª 

ReuniãoOrdinária; 2-Aprovação da Circular 01/2015 da Colegiado de Curso;3-

Trancamento de matrícula de alunos; 4-Cancelamento das subturmas de Desenho 

Arquitetônico e Laboratório de Programação I; 5- Aprovação dos planos de ensino das 

disciplinas do Eixo 7 - Expressão Gráfica, Elementos de Planejamento de Transportes e 

Matemática Aplicada; 6- Alteração do Coordenador do Eixo 5 – Construção Civil e 

Materiais; 7- Alteração de membro do NDE; 8- Informes. Colocada em votação, a 

proposta de pauta foi aprovada por unanimidade (5 votos).1. Leitura e Aprovação da 

ata da 15ª Reunião Ordinária. A Professora Lourdiane fez a leitura da ata da 15ª 

reunião Ordinária. Colocada em votação, a ata foi aprovada por 5 (cinco) votos a 

favor.2.Aprovação do Memorando Circular n.º1/2015 d0 Colegiado do Curso. 

Conforme solicitado na 15ª reunião Ordinária, a professora Lourdiane apresentou o 

MemorandoCircular n.º 1/2015 que será encaminhada aos alunos do Curso de 

Engenharia, representados pelo Diretório Acadêmico. Os membros aprovaram, por 5 

(cinco) votos a favor, o citado memorando circular. 3. Trancamento total de 

matrícula de alunos. Conforme Norma Acadêmica, o trancamento total poderá ser 

solicitado por um prazo de um ou dois semestres letivos e não poderá exceder a 3(três), 

independentemente de serem consecutivos ou não, exceto nos casos previstos em lei. 

Somente será apreciado pelo Colegiado, os trancamentos que ultrapassarem 3 (três) 

semestres. Todos os membros concordaram que os trancamentos totais devem levados 

para conhecimento ao Colegiado do curso. 4. Cancelamento das subturmas de 

Desenho Arquitetônico e Laboratório de Programação I. A professora Lourdiane 

informou aos membros sobre o reduzido número de matrículas, em torno de 4 (quatro), 

nas disciplinas Desenho Arquitetônico e Laboratório de Programação I, e sobre as 



solicitações de cancelamento das subturmaspelas docentes responsáveis das mesmas, 

professora Luciana Ferreirae Karla Souza, respectivamente. No entanto, todos os 

membros concordaram que, conforme Art 3º, § V, da Resolução CEPE-21/09, que 

aprova o Regulamento dos Colegiados de Cursos deGraduação, o órgão competente 

para criação, transformação, exclusão e extinção de disciplinas do Curso é o Colegiado 

de Curso de Graduação. Também que, as citadas subturmas devem ser mantidas e 

ministradas aulas de acordo com o horário escolar vigente, sem ônus para os alunos. 

Pois, além de haver espaço físico na Unidade e professor disponível, não está 

explicitado na Norma Acadêmica a exigência de número mínimo de alunos para cursar 

uma disciplina. Com 5 (cinco) votos a favor, os membros aprovaram que deve ser 

encaminhado aos Chefes de Departamentos, o memorando com estas informações e 

que, se possível, os alunos que por ventura trancaram a disciplina devido à solicitação 

de cancelamento da mesma, sejam reingressados na disciplina. 5. Aprovação dos 

planos de ensino das disciplinas do Eixo 7 - Expressão Gráfica, Elementos de 

Planejamento de Transportes e Matemática Aplicada. Os planos de ensino do Eixo 7 

- Expressão Gráfica: Desenho Técnico, Desenho Arquitetônico, Desenho Auxiliado por 

Computador e Projeto Arquitetônico com período letivo de 2º semestre de 2012 foram 

aprovados com 5 (cinco) votos a favor. Em relação à solicitação de alteração de pre-

requisitoda disciplina Elementos de Planejamento de Transportes, de Projeto 

Arquitetônico para Topografia II, foi indeferida unanimemente pelos membros com 5 

(cinco) votos. O plano de ensino da citada disciplina foi aprovado com 5 (cinco) votos a 

favor, mantendo a disciplina Projeto Arquitetônico como pre-requisito. A disciplina 

Matemática Aplicada não foi apreciada pelos membros por não estar no formato padrão 

de plano de ensino.6. Alteração do Coordenador do Eixo 5 – Construção Civil e 

Materiais. Foi apresentado aos membros do Colegiado o Memorando DECMA No. 

58/2015 sobre a substituição do Coordenador do Eixo 5 – Construção Civil e Materiais, 

da professora Lourdiane Gonzaga para professora Júnia Nunes de Paula. 7. Alteração 

de membro do NDE. Foi apresentado aos membros do Colegiado o Memorando 

DECMA No. 58/2015 sobre a substituição do membro do NDE, da professora Juliana 

Reinert para professora Júnia Nunes de Paula.8. Informes.a)Apreciação do projeto de 

pesquisa pelo Colegiado. A professora Ana Cecília encaminhou ao Colegiado do 

Curso para apreciação o projeto de pesquisa e extensão denominado Núcleo de 

Orientação para Sustentabilidade (NOS), conforme Memorando da Coordenação de 

Extensão e Desenvolvimento Comunitário No. 01/2015. Os membros entenderam que o 

projeto deve ser aprovado na Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário. A 

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

horas e trinta minutos, 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 

Curvelo 

 

 



 

 

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 do curso 

 

 

 

 

 

Sr. João Pedro Lúcio Lopes 
Representante Titular dos discentes 

 

 

 

 


