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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 

Curvelo, 26 de abril de 2018. 

 

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG. No dia 26 de abril de 2018, 

na sala de Reuniões do Prédio Administrativo, no Câmpus Curvelo, realizou-se a 31ª 

Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, sob a presidência 

de Profa. Karla de Souza Torres. Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. 

Fernando Antônio Vieira Rodrigues, Profa. Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga; 

Prof. Ayrton Pereira da Mota, Prof. Ailton Lopes Souza, Sr. Charliton Henrique da Silva 

Azevedo. Foi verificado o quórum regimental. Estavam presentes 6 (seis) membros 

com direito a voto, incluindo a Presidente. Abertura da 31ª Reunião do Colegiado do 

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

pela presença e declarou aberta a sessão às 15:40min, sendo apresentada para 

discussão a proposta de pauta de reunião: 1- Aproveitamento de Estudos.  

Procedimentos de acordo com o Calendário 2018/1. Requerimentos: a) Rebecca de 

Moura (Aproveitamento de Estudos das disciplinas ESTRADAS I e ESTRADAS II; b) 

Francielle Cristina Pereira Diniz (Aproveitamento de Estudos das disciplinas 

TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES I, TECNOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES II, 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I e MECÂNICA DOS SOLOS I); c) Liliane Maria de 

Freitas Menezes (Aproveitamento de estudos das disciplinas Materiais de Construção 

I e Materiais de Construção II); 2- Solicitação da discente Aline Gomes Barbosa – 

Requerimento 227/2018, de 05/03/2018 – andamento do processo; 3- Formação do 

NDE: Novos membros; 4- Informes sobre matrículas: Diversos; 5-Visita da 

Representante do CREA-MG; 6- Discente Mariana Saturnino Rodrigues; 7- Dia e 

horário para as reuniões ordinárias. Foram feitas as seguintes considerações e 

encaminhamentos, para cada item da pauta: 1- Aproveitamento de Estudos. Foram 

deferidos todos os pedidos de aproveitamento de estudos e os processos serão 

encaminhados ao respectivo chefe do departamento das disciplinas pretendidas, para 

a formação de banca e elaboração da prova de aproveitamento de estudos. 2- 

Solicitação da discente Aline Gomes Barbosa – Requerimento 227/2018, de 

05/03/2018 – andamento do processo. O processo havia sido passado ao prof. Ulisses 

para resposta e o mesmo manteve a negativa da revisão de nota da aluna. Como 

acordado na reunião anterior do colegiado, o processo seguirá para a DirGrad para  

avaliação e resolução. A professora Lourdiane salientou que no processo deverá 

constar as várias falhas institucionais, descritas na Ata da 9ª Reunião Extraordinária 

deste Colegiado, de forma a orientar que a aluna não seja prejudicada pelas mesmas, 

principalmente porque a previsão de formatura da aluna é para o fim do ano de 2018. 

A presidente declarou que ambas as atas, desta e da reunião anterior do colegiado, 
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serão encaminhadas no processo para que fique clara a posição do colegiado. 3- 

Formação do NDE: Novos membros. Foram indicadas pelos chefes do Departamento 

de Formação Geral e do Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente de 

Curvelo as pessoas a seguir, separadas por eixos do curso: Eixo 1: Matemática: Tiago 

Rodrigo Perdigão e Ayrton Pereira da Mota;  Eixo 2: Física e Química: Alci Mendes 

Rodrigues e Pedro Rodrigues de Almeida III;  Eixo 3: Computação e Matemática 

Aplicada: Karla de Souza; Torres Eixo 4: Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas à 

Engenharia: Marco Antônio de Souza Brito; Eixo 5 – Construção Civil e Materiais: 

Ailton Lopes Souza e Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga Eixo; 6 – Estruturas e 

Geotecnia: Luciana Ferreira Eixo; 7 – Expressão Gráfica: Luciana Ferreira Eixo; 8 – 

Hidrotecnia e recursos ambientais: Sérgio Campos de Freitas Eixo; 9: Prática 

Profissional e Integração Curricular: Gretynelle Rodrigues Bahia. Todos os membros 

indicados por departamento foram aprovados pelo colegiado, e será encaminhado um 

processo para a DIRGRAD para homologação das indicações. 4- Informes sobre 

matrículas: Diversos. Foi informado pela presidente que até o momento ainda estão 

sendo feitos ajustes de matrículas de alunas e alunos que requisitaram trancamentos 

especiais por causa da mudança de horário nas disciplinas de Cálculo I, Cálculo III e 

Economia aplicada à Engenharia Civil, e algumas matrículas que haviam sido 

excluídas sem motivo aparente do sistema e precisaram ser restabelecidas. Apesar de 

haver alguns casos remanescentes, as incidências são cada vez em menor 

frequência. 5- Visita da Representante do CREA-MG – A Sra. Davina da câmara 

técnica do CREA-MG de Belo Horizonte entrou em contado com a presidente para 

estabelecer uma relação com a coordenação de curso sobre a estrutura curricular do 

curso. A professora Lourdiane descreveu como foi o contato prévio com o CREA-MG. 

A presidente disse que foi marcada então uma reunião com a Sra. Davina na 

segunda-feira de 21 de Maio às 13h, quando será marcada também uma reunião com 

a formação atual do NDE, para serem discutidas as questões pendentes do currículo 

do curso. 6- Discente Mariana Saturnino Rodrigues: Regime Especial para 

aplicação de avaliações. O colegiado entende que a aluna tem o direito de realizar 

provas em separado, de acordo com os laudos e relatórios apresentados. A direção da 

unidade deverá então providenciar local e servidor(a) para acompanhar a aluna 

durante o período de provas. 7- Dia e horário para as reuniões ordinárias: A 

presidente sugeriu que as reuniões ordinárias sejam na última terça-feira de cada 

mês, no horário de 14h ou 15h, o que foi aprovado pelas pessoas presentes. 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, 26 de Abril de 2018.  

 

Prof.ª Karla de Souza Torres. 

Coordenadora do Curso de Graduação em Engenharia Civil 
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Prof. Fernando Antônio Vieira Rodrigues 

 

 

 Profa. Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga 

 

 

Prof. Ayrton Pereira da Mota 

 

 

Prof. Ailton Lopes Souza 

 

 

 Sr. Charliton Henrique da Silva Azevedo (discente). 


