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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 

Curvelo, 04 de julho de 2018. 

 

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG.  

No dia 04 de julho de 2018, no Laboratório de Solos do Prédio Escolar do Câmpus 

Curvelo, realizou-se a 10ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso de 

Engenharia Civil, sob a presidência de Profa. Karla de Souza Torres. Estiveram 

presentes os seguintes membros: Profª. Ana Cecília Estevão, Prof. Ayrton Pereira 

Mota, Prof. Ailton Lopes Souza, Sr. Charliton Henrique da Silva Azevedo. Foi 

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

voto, incluindo a Presidente. Abertura da 10ª Reunião Extraordinária do Colegiado 

do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. A presidente agradeceu aos 

membros pela presença e declarou aberta a sessão às 15:30 horas, sendo 

apresentada para discussão a proposta de pauta de reunião: 1-Resolução para 

elaboração de horário da graduação; 2-Revisão de solicitação de dispensa de 

disciplina – aluna Gabriela da Paz Vasconcelos – Revisão; 3-Bancas de TCC: 

proposta de item de pauta feita pela professora Ana Cecília no momento da reunião. 

Foram feitas as seguintes considerações e encaminhamentos, para cada item da 

pauta: 

1. Resolução para elaboração de horário da graduação: A presidente informou 

que a proposta de uma resolução para organizar a elaboração do horário 

semestral da graduação seria transformada em portaria da Direção do câmpus, 

uma vez que regulamentava todos os departamentos do câmpus, e não só o 

DECMCV. Dessa forma, o texto foi passado para sugestões e foi aprovado 

pelas pessoas presentes. A presidente informou que iria então encaminhar 

para a Direção a proposta do texto para sua publicação. 

2. Revisão de solicitação de dispensa de disciplina – aluna Gabriela da Paz 

Vasconcelos – Revisão: A presidente informou que a DIRGRAD recomendou 

enviar o processo à chefia do departamento responsável pedindo uma banca 

para avaliar o recurso da aluna. Foi feita uma consulta ao colegiado e todas as 

pessoas presentes concordaram em realizar esse encaminhamento. Ficou 

determinado também que, ao enviar o processo à chefia do departamento 

responsável pela disciplina, seria feita a recomendação de que o resultado final 

da banca deveria ser dado até a data máxima de 10 de Agosto de 2018, a 

tempo de um reajuste nas matrículas da aluna para o período de 2018-2. 
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3. Bancas de TCC: a professora Ana Cecília sugeriu que fosse feita uma 

recomendação à Direção do Câmpus para que, na semana final de cada 

período letivo, o auditório fosse pré-reservado para as bancas de TCC-1 e 

TCC-2, de forma que não houvesse conflitos impedindo ou dificultando a 

realização das mesmas. Se algum(a) docente quiser usar o auditório nesse 

período deveria checar com o(a) docente responsável pelas disciplinas. A 

professora ressaltou que seja dada uma prioridade maior a essas 

apresentações uma vez que essas são as atividades mais importantes do 

curso de Engenharia Civil no câmpus. A presidente disse que irá enviar um 

memorando à Direção do câmpus fazendo essa requisição. Foi também 

sugerido que o docente das disciplinas de TCC-1 e TCC-2 seja informado que 

deve procurar confirmar a reserva do auditório já no início do semestre. A 

presidente se encarregou de avisá-lo. A professora Ana também sugeriu que a 

atual professora das disciplinas seja consultada para saber se foram feitas 

regulamentações específicas para as apresentações. Em caso negativo, a 

professora Ana sugeriu que o colegiado estude a possibilidade de criar essa 

regulamentação que incluirá tempos de apresentação,  ajustes urgentes de 

banca, etc.  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu, Karla de Souza Torres, 

Presidente do Colegiado do curso de Engenharia Civil do câmpus Curvelo, escrevi a 

presente ata, que será assinada pelos membros presentes, e integrará a pasta de atas 

das reuniões do Colegiado.  

Curvelo, 04 de Julho de 2018. 

 

Prof.ª Karla de Souza Torres. 
Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia Civil 
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