
 

 

 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 

Curvelo, 26 de junho de 2018. 

 

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG. No dia 26 de junho de 

2018, na sala de Reuniões do Prédio Administrativo, no Campus Curvelo, realizou-se 

a 33ª Reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, sob a presidência 

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

Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga, Profª. Ana Cecília Estevão, Prof. Fernando 

Antônio Vieira Rodrigues, Prof. Ayrton Pereira Mota, Prof. Ailton Lopes Souza. Foi 

verificado o quórum regimental. Estavam presentes 6 (seis) membros com direito a 

voto, incluindo a Presidente. Abertura da 33ª Reunião do Colegiado do Curso de 

Bacharelado em Engenharia Civil. A presidente agradeceu pela presença de todas 

as pessoas presentes e declarou aberta a sessão às 14:00 horas, sendo apresentada 

para discussão a proposta de pauta de reunião:  

1. Despachos da última reunião.  A presidente comentou todos os despachos 

feitos na última reunião do colegiado, como a criação da comissão de 

Reestruturação do PPC, oficializada pela portaria DIRGRAD 22/18 de 23 de 

Maio de 2018. Também foi comentada que o processo da aluna Aline Gomes 

Barbosa teria despacho definitivo feito pelo coordenador da DIRGRAD, 

professor Moacir Felizardo de Franca Filho, ainda durante a reunião, e que 

esse assunto seria retomado até o final da mesma. O despacho do professor 

chegou por email em seguida, e esse teve parecer favorável à aluna. Após 

análise, houve aceitação unânime pelo plenário desse colegiado ao voto do 

coordenador da DIRGRAD no parecer, sendo então deliberado que deverá ser 

feita a alteração das notas da aluna no sistema acadêmico, o que resultará em 

sua aprovação na disciplina Física Experimental II. A presidente também 

comentou a Resolução CECC 002/2018, normas específicas para o 

aproveitamento de estudos, que havia sido enviada por email para análise, 

cujo o texto deveria ser aprovado nessa reunião do colegiado. Outro despacho 

comentado foi o da disciplina de Tópicos Especiais em Matemática 

Aplicada, que havia tido a criação aprovada, foi criada a resolução específica 

(CECC 001/2018) e essa enviada à DIRGRAD, e já consta em sistema para 

matrícula de discentes. A presidente também comentou sobre as turmas 

cadastradas no SIGAA para 2018/2, que ainda estavam sofrendo alterações 

feitas pela comissão de horários, e que ao findar dessas alterações, as 

mesmas serão inseridas no sistema acadêmico para que o horário esteja 

pronto para a matrícula de discentes via WEB. A presidente também comentou 

sobre a Recomendação CECC 001/2018, sobre as matrículas tardias em 

disciplinas, que foi enviada à(o)s docentes juntamente com a planilha gerada 



 

 

pelo Escritório de Projetos do CEFET-MG com todas as datas de matrículas de 

discentes, separadas por disciplinas. Os demais despachos encaminhados 

pela última reunião foram relativos à requisições de discentes e todos foram 

concluídos, relatou a presidente. 

2. Andamento da Comissão de Reestruturação do PPC. A presidente informou  

que a comissão se reuniu duas vezes e está trabalhando no momento na 

organização das sugestões de modificação do PPC feitas pela comunidade 

acadêmica. Na segunda reunião da comissão, que ocorreu no dia 25 de Junho 

de 2018, contou com a presença da Sra. Davina Márcia de Souza Braga, do 

CREA-MG de Belo Horizonte, que trouxe as demandas feitas pelo CREA para 

as pessoas formandas no curso de Engenharia Civil. A presidente também 

informou que será feita uma nova reunião da comissão na semana que vem 

para avançar nas análises das sugestões de modificações do PPC antes do 

início das férias. Outra questão abordada foi que a DIRGRAD emitiu a portaria 

22/18 com o prazo de somente 60 dias, insuficiente para a análise de todas as 

sugestões de modificações para o PPC do curso. A presidente informou que 

será feito um pedido de extensão desse prazo para, no mínimo, 120 dias.  

3. Resolução para Aproveitamento de Estudos 2018/2: A proposta para a 

Resolução CECC 002/2018, referente às normas específicas do colegiado para 

os pedidos de aproveitamento de estudos, como consta no parágrafo 104o das 

Normas Acadêmicas da Graduação, foi passada às pessoas presentes para 

análise final.  A professora Ana Cecília levantou a consideração de que era 

preciso deixar claro onde o processo deveria ser entregue para consideração, 

ao que ficou claro no artigo 3o da referida Resolução. O professor Fernando fez 

a consideração de modificação do texto “órgão incompetente" para “órgão não 

competente”, além da retirada de “bacharelado do curso de Engenharia Civil" 

da assinatura da presidente. A professora Ana Cecília pede que também seja 

inserida a documentação necessária para a requisição de aproveitamento de 

estudos, deixando clara a necessidade do histórico no CEFET-MG e um 

memorial descritivo sobre como foi adquiridos os conhecimentos para aquela 

requisição. Todas essas modificações foram feitas e, por fim, a Resolução 

CECC 002/2018 foi aprovada de forma unânime.  

4. Horário e situação das turmas para 2018/2: A presidente informou que as 

turmas para 2018-2 foram cadastradas no sistema acadêmico mas que o 

horário ainda estava sofrendo alterações pela comissão de horários e que, ao 

findar das mesmas, essas seriam implantadas no sistema via registro.  

5. Revisão de solicitação de dispensa – Aluna: Gabriela da Paz 

Vasconcelos: O processo foi analisado pelas pessoas presentes e foi 

constatado que a aluna apresentou o mesmo plano de ensino, em momentos 

distintos, para dispensa nas disciplinas Metodologia cientifica e posteriormente 

Metodologia da pesquisa. Na primeira a professora Cleide apresentou parecer 

favorável à dispensa. Na segunda a professora Taíza Pinho indeferiu o pedido 

de dispensa, por CH insuficiente. A aluna apresentou recurso, acrescentando 

ao processo publicações científicas de sua autoria, para fudamentá-lo. O 

recurso foi enviado à professora Taiza que novamente indeferiu, considerando 



 

 

as publicações insuficientes para possibilitar a dispensa na disciplina. A aluna 

apresentou novo recurso, agora encaminhado ao colegiado. Para resolver o 

conflito o colegiado foi acionado. No entanto, como não há precedentes para a 

situação na unidade, nem nas Normas acadêmicas, nem em quaisquer outras 

regulamentações vigentes, o colegiado não está certo de que existe a 

possibilidade de recurso para os processos de dispensa ou se publicações 

científicas podem ser utilizadas para dispensas em disciplinas. Dessa forma, o 

colegiado decidiu por não deliberar sobre a questão, até que órgãos superiores 

sejam consultados para saber se existe a possibilidade de recurso para 

processos de dispensa, e qual o procedimento necessário em caso positivo. A 

presidente se encarregou de fazer essa verificação. 

6. Aprovação das bancas de TCC I e II, com datas e horários, 2018/1: Todas 

as bancas de TCCI e TCCII de 2018/1, com suas respectivas datas e horários, 

foram aprovadas pelo plenário deste colegiado. 

 

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 pelas pessoas presentes, e integrará a pasta de atas 

das reuniões do Colegiado.  

 

Curvelo, 26 de Junho de 2018. 
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