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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 

Curvelo, 08 de Agosto de 2018. 

 

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET-MG, UNIDADE CURVELO.  

No dia 08 de Agosto de 2018, na Sala de Reuniões do Prédio Administrativo do 

Câmpus Curvelo, realizou-se a 11ª Reunião Extraordinária do Colegiado do Curso 

de Graduação em Engenharia Civil, sob a presidência de Profa. Karla de Souza 

Torres. Estiveram presentes: Profª. Ana Cecília Estevão, Prof. Ayrton Pereira Mota, 

Prof. Ailton Lopes Souza, Prof. Fernando Antônio Vieira Rodrigues, Profa. Lourdiane 

Gontijo das Mercês Gonzaga, Sr. Charliton Henrique da Silva Azevedo. Foi verificado 

o quórum regimental. Estavam presentes 7 (sete) membros com direito a voto, 

incluindo a Presidente. Abertura da 11ª Reunião Extraordinária do Colegiado do 

Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. A presidente agradeceu a todas e 

todos pela presença e declarou aberta a sessão às 15:00 horas, sendo apresentada 

para discussão a proposta de pauta de reunião: 1- Pedido de Reconsideração do 

Prof. Ulisses no processo de alteração de nota da aluna Aline Gomes Barbosa; 

2- Análise de requerimentos de quebra de pré-requisitos de discentes; 3-

Resultado da Banca de Revisão do Processo de Dispensa da aluna Gabriela da 

Paz: proposta de item de pauta feito pela presidente durante a reunião. Foram feitas 

as seguintes considerações e encaminhamentos, para cada item da pauta: 

1. Pedido de Reconsideração do Prof. Ulisses no processo de alteração de 

nota da aluna Aline Gomes Barbosa: a presidente informou que seria 

necessário votar o pedido de Reconsideração feito pelo professor Ulisses em 

relação à decisão tomada pelo colegiado na 33a Reunião Ordinária desse, que 

acatou o parecer da DIRGRAD em favor da aluna. O pedido de 

Reconsideração também incluiu um pedido de esclarecimentos em relação a 

questões específicas sobre a decisão do colegiado, ao que para respondê-las 

o colegiado viu a necessidade de buscar amparo jurídico antes de fazê-lo. 

Ficou decidido então que a presidente iria consultar a Procuradoria Jurídica do 

CEFET-MG sobre todo o processo, e se e como as dúvidas do professor 

deveriam ser respondidas. Também ficou decidido que o pedido de 

Reconsideração não seria votado até que a Procuradoria Jurídica se 

pronunciasse a respeito. 

2. Análise de requerimentos de quebra de pré- e co-requisitos de discentes: 

devido a ausência de critérios pré-determinados e amplamente divulgados 

entre os alunos para a análise dos requerimentos, considerando a orientação 
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da DIRGRAD que tais critérios só poderiam ser estabelecidos para o próximo 

semestre, o colegiado decidiu votar duas possíveis propostas: 1- aprovar todos 

os requerimentos com parecer docente favorável à quebra, ou 2-negar todos 

os requerimentos com base no fato de que as Normas Acadêmicas vigentes 

não prevêem a quebra de pré- e co-requisitos para discentes que não têm 

formatura prevista do período atual. Por 6 votos a 1, a proposta 1 foi a 

escolhida. Ficou decidido que na próxima reunião do colegiado o mesmo criaria 

regras específicas para o período de Reajuste de Matrículas, que começarão a 

valer a partir do próximo período letivo. 

3. Resultado da Banca de Revisão do Processo de Dispensa da aluna 

Gabriela da Paz: o chefe do departamento de Formação Geral, Luciano de 

Deus, entregou o parecer final da banca revisora formada pelo mesmo para 

analisar o processo de dispensa da aluna Gabriela da Paz, parecer esse que 

foi favorável à aluna. A professora Ana não estava presente no momento da 

discussão e votação dessa pauta. Os demais membros presentes acataram 

então a decisão da banca revisora e requisita ao Registro Escolar que oficialize 

a dispensa da aluna.  

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, 08 de Agosto de 2018. 

 

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