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ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG. No dia 27 de setembro de 

2017 na sala de Reuniões do Prédio Administrativo, no Campus Curvelo, realizou-se a 
29ª reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, sob a presidência de Profa. 
Luciana Patrícia Ferreira. Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. Aniel da 
Costa Lima; Profª Ana Cecília Estevão; Profª Taíza de Pinho Barroso Lucas 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 
29ª Reunião do Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. A 
presidente agradeceu aos membros pela presença e declarou aberta a sessão às 
14:30 horas, sendo apresentada para discussão a proposta de pauta de reunião: 1- 
Alterações no Estágio da Engenharia Civil: Ampliar o quadro de professores aptos 
a orientar Estágio Supervisionado não obrigatório. 2- Pedido de ajustes urgentes de 
disciplinas no PPC: disciplinas para atendimento ao CREA, ajustes de disciplinas de 
ciências exatas, ajustes de períodos; 3-Aprovação de alterações nos projetos de 
TCC; 4-Proposta de eliminação da disciplina Estágio Supervisionado.  
A respeito dos tópicos da pauta ficou decidido: 1- Alterações no Estágio da 
Engenharia Civil: Tendo alcançado o limite de orientações por docente efetivo apto 
no curso, e diante da confirmação do Coordenador de Estágios do CEFET/MG de que 
não existem empecilhos legais, o colegiado decidiu por unanimidade permitir 
temporariamente, aos Engenheiros Civis que são docentes substitutos do curso, 
orientar Estágio Supervisionado não obrigatório dentro dos limites de suas 
especialidades e também de seus contratos. 2- Pedido de ajustes emergenciais de 
disciplinas no PPC: Ficou acordado que a coordenadora analisaria o impacto sobre a 

carga horária da conversão para obrigatórias de duas das disciplinas optativas citadas 
pelo CREA em seu parecer de modo a permitir o pedido de suspensão da restrição. 
Ficou acordado também que a coordenadora consultaria aos docentes das áreas 
exatas sobre os ajustes considerados necessários nas disciplinas. Ajustes imediatos 
de disciplinas em períodos, e as propostas anteriores serão apresentados para  
apreciação do colegiado, na próxima reunião juntamente com os procedimentos 
necessários para efetiva-los. 3-Aprovação de alterações nos projetos de TCC2: 

Foram aceitas por unanimidade as alterações dos coordenadores e projetos de 2 
alunos de TCC2, Antônio e Cláudia, apresentados pela professora Taiza. 4-Proposta 
de eliminação da disciplina Estágio Supervisionado. Diante da dificuldade em para 

a obtenção de estágios no interior e, mais ainda da dificuldade de cursar uma 
disciplina concomitante com os estágios, o Coordenador de Estágios foi consultado e 
sugeriu a eliminação da disciplina do PPC. O colegiado votou favorável por 
unanimidade à eliminação da disciplina do PPC desde que a ação siga os protocolos 

adequados diante dos órgãos normativos do CEFET-MG. 5-Informes sobre NDE.O 

colegiado foi comunicado que o NDE está fazendo análise da avaliação de 

documentos para iniciar suas propostas a respeito do curso. A previsão ficou 
estabelecida de que o NDE trabalhará na revisão do curso durante um mínimo 
de 3 semestres antes de apresentar uma proposta. 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 e assinamos esta ata. 
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