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ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG. No dia 05 de dezembro de 

2017 na sala de Reuniões do Prédio Administrativo, no Campus Curvelo, realizou-se a 
30ª 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; 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 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- Caso de MARIANA SATURNINO em tratamento especial por 
saúde; 2- Pedido de 2ª instancia de ALINE BARBOSA; 3- Aprovação de 
alterações nos projetos e bancas de TCC; 4- Proposta de adendo ao 
Regulamento de TCC; 5- Ajustes de disciplinas em períodos; 6- Conversão de 
optativas em obrigatórias para atendimento ao CREA-MG; 7- Aprovação das 
optativas e horários 2018/1; 8- Informes de ENADE 2017; 9- Informes de NDE; 10- 
Outros Informes: atuação da CAC: Comissão de Atividades Complementares e 
preparativos para COLAÇÃO DE GRAU. A respeito dos tópicos da pauta ficou 
decidido: 1- Caso de MARIANA SATURNINO: A aluna esta em Regime Especial de 

aplicação de provas por motivo de saúde aprovada pelo colegiado e foi documentada 
suspeita de fraude em avaliação por parte de um docente. Além disso o parecer do 
setor de Política Estudantil aponta para a melhor adequação do espaço para a 
concessão do benefício. O colegiado recomenda consulta ao NAPNE para maiores 
informações e parecer a respeito do pedido à direção de um espaço adequado com 
um professor ou funcionário apto a aplicar as avalições.; 2- Pedido de 2ª instancia de 
ALINE BARBOSA: Comunicado de pedido, tendo sido indeferido seu pedido de 
revisão de apresentação de relatório, a aluna  pede 2ª instancia de análise pelo DFM.; 
3- Aprovação de alterações nos projetos e bancas de TCC: foram deferidos por 

unanimidade os pedidos de alteração conforme apresentados em documentação a 
parte; 4- Proposta de adendo ao Regulamento de TCC: agregando explicitamente a 

instrução: ”Não é permitido ao orientador, estando em afastamento de qualquer 
natureza, realizar orientação de TCC”. O pedido foi votado e considerado deferido; 5- 
Ajustes de disciplinas em períodos, revisões de planos de ensino: comunicado da 
situação dos horários acatando as definições da comissão de horário; 6- Conversão 
de optativas em obrigatórias para atendimento ao CREA-MG: conforme 

combinado na reunião anterior, apresenta-se proposta de reestruturação das 
disciplinas Tópicos especiais em Estruturas: Pontes e Viadutos 
(60h/11º.Período/Eixo6) e Ferrovias (30h/10º.Período/Eixo5) alterando-as de 

optativas para obrigatórias, e, compensando o aumento da carga horária com a 
alteração da disciplina Estágio Supervisionado (30h/11º.Período/Eixo9) de 

obrigatória para optativa. Com esta mudança a disciplina “Tópicos especiais em 
Estruturas: Pontes e Viadutos’ sofreria alteração de nome para “Pontes e Viadutos” e a 



disciplina Estágio Supervisionado perderia seu correquisito de ser cursada 
concomitante como Estágio Supervisionado. A proposta foi votado e considerado 
deferido. Com seu deferimento a proposta segue para aprovação da CGRAD e da 
CEPE, conforme previsto em regulamento.; 7- Aprovação das optativas 2018/1: 

Disciplinas de tópicos especiais: Vias urbanas (30h/), Projeto Interdisciplinar I 

(30h/5º.Período) e Projeto Interdisciplinar II (30h/7º.Período). ; 8- Informes de 
ENADE 2017: comunicados as ações da comissão de apoio ao ENADE; 9- 

Informes de NDE: solicitação de apoio aos coordenadores de Eixo; 10-
Informes da atuação da CAC: comunicados as ações da Comissão de 
Atividades Complementares; 11- Pedido de disciplinas de Férias: O 

colegiado considera deferido o pedido desde que seja a partir de fevereiro e de 
acordo com a aprovação de cada chefia de departamento. 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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