
 

 

 

 

 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 
 

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET-MG 

CÂMPUS CURVELO. No dia 29 de outubro de 2015, na sala de Reuniões do Prédio 

Administrativo, no Câmpus Curvelo, realizou-se a décima sétima 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, 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. Foi verificado o 

quórum regimental. Estavam presentes 4 (quatro) membros com direito a voto, 

incluindo a Presidente. Abertura da 17ª 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 das atas da 16ª 

reunião ordinária e das 7ª e 8ª reuniões extraordinárias; 2- Aprovação da Circular 

02/2015 do Colegiado de Curso; 3- Aprovação dos projetos de extensão dos professores 

Ana Cecília Estevão, Luciana Ferreira e Sérgio Freitas; 4- Aprovação da transferência 

da 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 da disciplina “Desenho Auxiliado por Computador” (verificar Ata da 

14ª Reunião Extraordinária); 5- Atividades complementares; 6- Aprovação do 

cancelamento de Estruturas de Aço I; 7- Informes. Colocada em votação, a proposta de 

pauta foi aprovada por unanimidade (4 votos). 1. Leitura e Aprovação das atas da 16ª 

reunião ordinária e das 7ª e 8ª reuniões extraordinárias. A Professora Lourdiane fez 

a leitura das atas. Colocada em votação, as atas foram aprovadas por 4 (quatro) votos a 

favor. 2. Aprovação do Memorando Circular n.º 2/2015 do Colegiado do Curso. A 

professora Lourdiane apresentou o Memorando Circular n.º 2/2015, que alterou o 

Memorando Circular n.º 1/2015. Os membros aprovaram, por 4 (quatro) votos a favor, o 

citado memorando circular. 3. Aprovação dos projetos de extensão dos professores 

Ana Cecília Estevão, Luciana Ferreira e Sérgio Freitas.  A professora Ana Cecília 

encaminhou ao Colegiado do Curso para apreciação o projeto de extensão denominado 

“Núcleo de Orientação para Sustentabilidade (NOS)”, conforme Memorando da 

Coordenação de Extensão e Desenvolvimento Comunitário No. 01/2015. O professor 

Sergio Freitas encaminhou ao Colegiado do Curso para apreciação o projeto de extensão 

denominado “Proteção da água – Mapas de fragilidades das bacias dos ribeirões Santo 

Antônio e Maquiné em Cuvelo/MG”. A professora Luciana Ferreira encaminhou ao 

Colegiado do Curso para apreciação o projeto de extensão denominado “Cursos abertos 

para inclusão e reciclagem profissional”. Os membros entenderam que os projetos 



devem ser aprovados na Diretoria de Extensão e Desenvolvimento Comunitário. 4. 

Aprovação da transferência da 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 da disciplina “Desenho 

Auxiliado por Computador” (verificar Ata da 14ª Reunião Extraordinária). Todos 

os membros aprovaram a alteração da disciplina “Desenho Auxiliado por Computador” 

para o 4º período, a partir do 1º semestre de 2016. Em consequência, dessa alteração da 

foi aprovado unanimemente a conversão da disciplina “Desenho Arquitetônico” em pré-

requisito da disciplina “Desenho Auxiliado por Computador” Os membros sugeriram a 

alteração da disciplina “Inglês Instrumental I” para o 2º período e “Metodologia 

Científica” para o 5º período. 5. Atividades complementares. Para apreciação das 

Atividades Complementares ficou agendada uma reunião exclusiva com esta pauta no 

dia 11 de novembro de 2016 às 10h. 6.  Aprovação do cancelamento de Estruturas de 

Aço I. A professora Lourdiane informou aos membros sobre o atraso na contratação de 

docente para ministrar a disciplina e não haver tempo hábil para ministra-la neste 

momento. Com 4 (quatro) votos a favor, os membros aprovaram o cancelamento. 7. 

Informes. a) Horário para o próximo semestre será elaborado pela comissão de 

horários nomeada pela Diretoria de Unidade. b) Os professores Lourdiane 

Gonzaga, Geraldo Damasceno e Patrícia Bering foram nomeados por portaria 

para revisão de todos os planos de ensino do curso. c) Alunos em mobilidade 

acadêmica nacional. d) Reunião com os alunos sobre o rendimento semestral. 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 Colegiado do 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 

 

 

 

 

 

João Pedro Lúcio Lopes 
Representante Titular dos discentes 

 

 

 

 


