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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG. No dia 28 de junho 
de 2017 na sala de Reuniões do Prédio Administrativo, no Campus Curvelo, 
realizou-se a 27ª reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, sob a 
presidência de Profa. Luciana Patrícia Ferreira. Estiveram presentes os 
seguintes membros: Prof. Ana Cecília Estevão; a Profa. Taiza de Pinho 
Barroso Lucas; Ayrton Pereira da Mota. Foi verificado o quórum regimental. 
Estavam presentes 4 (quatro) membros com direito a voto, incluindo a 
Presidente. Abertura da 27ª Reunião do Colegiado do Curso de 
Bacharelado em Engenharia Civil . A presidente agradeceu aos membros 
pela presença e declarou aberta a sessão às 16:00 horas, sendo apresentada 
para discussão a proposta de pauta de reunião: 1-Aprovação de bancas de 
TCC; 2-Apresentação da Prévia dos Horários; 1-Aprovação de bancas de 
TCC. A composição das bancas de TCC foi aprovada por unanimidade.   2-
Apresentação da Prévia dos Horários.  A professora Luciana apresentou a 
prévia do horário de 2017-2 que seguiu premissas sugeridas por docentes e 
discentes, de modo a permitir melhor aproveitamento didático, organização de 
horários para flexibilizar as matrícula e otimização da infraestrutura do campus: 
a. Manter disciplinas com laboratórios conjugadas e também sempre na 
sequencia de Prática-Teórica ou Teórica-Prática, permitindo os encaixes 
alternados; b. Disciplinas com 6 horários (90h/a) deverão, preferencialmente, 
estar locadas nos 3 primeiros horários; c. Alocar, preferencialmente, as aulas 
do dia entre 19:25 e 22:55, inclusive às sextas-feiras, em todos os períodos de 
modo a manter a ordem da grade horária, flexibilizando as matrículas; d. 
Manter, na medida do possível, uma disciplina e seu pré-requisito nos mesmos 
dias e horários; e. Posicionar, preferencialmente, as disciplinas básicas dos 
eixos 1 e 2 de terça a quinta-feira; f. Para as disciplinas de 4 horários (60h/a) e 
6 horários (90h/a) alternar, preferencialmente, os dias da semana de modo a 
aprimorar a experiência didática; g. As disciplinas não devem ser alocadas em 
apenas 50 minutos (1 horário) salvo em caso de serem disciplinas 15 h/a, sem 
possibilidade de adiantar ou alternar semanas; h. Disciplinas extras e optativas 
serão posicionadas, preferencialmente, nos horários vespertinos durante a 
semana e diurno aos sábados. Para esta montagem foram feitas as alterações 
de período para as disciplinas: Estatística para o 5º. Período, Métodos 
Numéricos Computacionais para o 4º. Período e Gestão ambiental aplicada 
para o 3º. Período. O professor Ayrton Mota, apontou uma discrepância na sua 
disponibilidade a ser corrigida. Após estas observações a prévia do horário foi 
acatada para ser apresentada à comissão de horários no dia 29/06/2017. 3- 
Acréscimo à pauta, comunicações:  Os membros foram informados a 
respeito: 1. Eliminação do artigo 44 das normas acadêmicas decidida pelo 
fórum de coordenadores, e consequente da necessidade de ajustes nos pré-



requisitos de algumas disciplinas do curso; 2.Da criação de 2 tópicos especiais 
30h/a em estruturas e 2 tópicos especiais de Trabalho Interdisciplinar (TI) 
15h/a, para o 4º. e 8º períodos, segundo sugerido pelos examinadores do 
MEC, a serem lecionadas pela professora Cleide Lovon Cachumani, de modo 
manter contato constante dos estudantes com processos de metodologia 
científica e também privilegiar a transversalidade no curso; 3. Seguem os 
esforços do departamento, coordenação e direção de unidade para obtenção 
de um professor para a disciplina Introdução ao Direito e substitutos para 2 
professores que deixam o curso neste semestre, o curso de Engenharia Civil 
precisa dos mesmos para oferecer disciplinas básicas e também optativas da 
área de estruturas imprescindíveis para a suspensão da restrição do curso 
junto ao CREA-MG. A indefinição a respeito da substituição das docentes 
ocasionou atraso na apresentação desta prévia de horários. Todos de acordo 
com a última pauta e finalizados os temas, a presidente propôs o encerramento 
das atividades. Por ser verdade o texto relatado acima, assinamos esta ata. 
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