
 

 

 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

 

Curvelo, 05 de abril de 2018. 

 

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG. No dia 05 de abril de 2018, 

na sala de Reuniões do Prédio Administrativo, no Campus Curvelo, realizou-se a 9ª 

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

de Profa. Karla de Souza Torres, vice-presidente do colegiado. Estiveram presentes 

os seguintes membros: Prof. Fernando Antônio Vieira Rodrigues, Profa. Lourdiane 

Gontijo das Mercês Gonzaga, Prof. Ailton Lopes Souza, Prof. Ayrton Pereira da Mota; 

Sr. Charliton Henrique da Silva Azevedo e a secretária da coordenação Edilene 

Soares de Souza. Foi verificado o quórum regimental. Estavam presentes 6 (seis) 

membros com direito a voto, incluindo a vice-presidente. Abertura da 9ª Reunião do 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. A vice-presidente 

agradeceu aos membros pela presença e declarou aberta a sessão às 14:00 horas, 

sendo apresentada para discussão a proposta de pauta de reunião: 1- Apontamento 

da professora GRETYNELLE BAHIA, como coordenadora do Estágio do Curso de 

Engenharia Civil. 2- Solicitação de ALINE GOMES BARBOSA – Requerimento 

227/2018, de 05/03/2018 – Revisão de Nota. 3- Solicitação da turma de 

SANEAMENTO 2017/2: Revisão de Resultado Final. 4- Solicitação do DACC à 

DIRGRAD – redirecionada à coordenação: quebras de pré-requisito. 5- Solicitação 

do DACC à Coordenação: pedido de implantação de avaliações de aproveitamento 

de estudos conforme art. 98, das Normas Acadêmicas e calendário 2018 – ANEXO 

REQUERIMENTO DE REBECCA DE MOURA, que solicita aproveitamento de estudos 

para ESTRADAS I e II. 6- Informes sobre problemas nas matrículas: Diversos 

alunos. 7- Solicitação da Professora Taiza de Pinho Barroso Lucas: aprovação de 

orientadores de discentes matriculados nas disciplinas de TCC I e TCC II. A vice-

presidente iniciou explicando às pessoas presentes a situação atual da 

coordenação/subcoordenação, dizendo que inicialmente foi acordado com a atual 

coordenadora que a mesma iria deixar o cargo e passá-lo à subcoordenadora. No 

entanto, a vice-presidente expressou que não está certa que esse acordo será 

mantido no retorno da coordenadora, considerando a última conversa que tiveram por 

telefone. A vice-presidente explica então que, por razões éticas, deixará a 

subcoordenação assim que terminar a licença da coordenadora caso o acordo prévio 

não se mantenha. As pessoas presentes manifestaram que também desejam que o 

acordo seja mantido e, caso não seja, que devem protocolar um documento pedindo a 

saída da atual coordenadora por causa da situação caótica em que a coordenação do 

curso se encontra. Em seguida, iniciou-se a discussão sobre os itens da pauta. 1- 

Apontamento da professora GRETYNELLE BAHIA, como coordenadora do Estágio 

do Curso de Engenharia Civil: foi aprovado de forma unânime por todas as pessoas 

presentes. 2- Solicitação de ALINE GOMES BARBOSA – Requerimento 227/2018, 



 

 

de 05/03/2018 – Revisão de Nota: decidiu-se que o processo deve voltar ao professor 

Ulisses para sua apreciação e realização de parecer. Caso o parecer do professor 

seja favorável ao parecer da comissão do Departamento de Física do câmpus I, o 

processo segue para o registro para alteração das notas da aluna. Caso o parecer do 

professor Ulisses for contrário ao parecer do Departamento de Física, o processo será 

enviado à DIRGRAD para que indiquem o procedimento a ser seguido nesse caso. 

Durante as discussões sobre o assunto, o professor Ayrton e a professora Lourdiane 

manifestaram que houve várias falhas no meio do processo, como a não formação de 

banca local para avaliar o caso, antes que esse fosse para BH; a ata da 30ª reunião  

Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil datada em 05/12/2017 anexada 

ao processo não inclui aprovação dos membros do colegiado presentes nesta reunião para que 

o processo fosse para BH; esta mesma ata possui o mesmo texto que outra arquivada na 

coordenação com outro número; que os relatórios não apresentam data de entrega e da 

correção; o professor não apresentou comprovação da entrega da nota no prazo 

devido, nem a aluna mostrou em quanto tempo requisitou a revisão; que os prazos 

não foram mantidos pelos setores em que o processo foi remetido. No entanto houve 

um acordo geral de que nenhum desses erros pode prejudicar a aluna. 3- Solicitação 

da turma de SANEAMENTO 2017/2: Revisão de Resultado Final. As pessoas 

presentes concordam que o processo é procedente e o encaminha para o chefe de 

departamento para seja elaborada uma comissão interna que possa avaliar o caso. 4- 

Solicitação do DACC à DIRGRAD – redirecionada à coordenação: quebras de pré-

requisito. Discutiu-se sobre a necessidade de que o NDE faça a análise dos pedidos 

do DACC para que o colegiado possa deliberar a respeito. A vice-presidente então 

sugeriu que haja uma convocação do NDE para a semana seguinte, ao que foi 

informado que o NDE não está devidamente formado. Ficou então decidido que a 

vice-presidente irá enviar um pedido para que os chefes de departamento enviem 

indicações de um(a) professor(a) para cada eixo do curso. As indicações devem ser 

de professoras ou professores efetivos que já lecionam ou que podem ainda lecionar 

no curso. 5- Solicitação do DACC à Coordenação: pedido de implantação de 

avaliações de aproveitamento de estudos conforme art. 98, das Normas Acadêmicas e 

calendário 2018 – ANEXO REQUERIMENTO DE REBECCA DE MOURA, que solicita 

aproveitamento de estudos para ESTRADAS I e II: o colegiado aprova o processo de 

implantação da norma de aproveitamento de estudos de acordo com as normas 

acadêmicas; a vice-presidente irá enviar um memorando avisando os chefes de 

departamento que possuem disciplinas no curso de Engenharia Civil da implantação 

do aproveitamento de estudos; ficou decidido que após o período de inscrições o 

colegiado se reunirá novamente para avaliar se as inscrições procedem; em seguida 

os chefes de departamento de cada disciplina serão notificados para criarem uma 

banca examinadora que fará cada teste e avaliará o mesmo, dando prosseguimento 

ao processo. 6- Informes sobre problemas nas matrículas: Diversos alunos. A vice-

presidente informa que são vários os casos  de problemas com as matrículas e que 

está buscando solução para todos eles juntamente com a Amanda, coordenadora do 

registro escolar do câmpus. No entanto, como a quantidade de requerimentos é muito 

grande e a questão é de suma urgência, não será possível passar em colegiado cada 

situação para ser aprovada previamente, sendo a vice-presidente obrigada a tomar 

decisões para cada caso ad referendum. 7- Solicitação da Professora Taiza de 

Pinho Barroso Lucas: aprovação de orientadores de discentes matriculados nas 



 

 

disciplinas de TCC I e TCC II: aprovado de forma unânime pelo colegiado. 8- 

Solicitação de quebra de pré-requisito de Estágio Obrigatório: Item que não 

estava na pauta mas foi adicionado por causa da urgência, diante de vagas de estágio 

conseguidas pela professora Lourdiane. Foi requisitado pelos alunos EDUARDO 

ANDRÉ AVELINO JR e MARIA GABRIELA MOREIRA MARTINS DA COSTA a quebra 

de pré-requisito da carga horária exigida para o estágio obrigatório que é de 2400h. 

Foi INDEFERIDO pelo colegiado porque a prioridade do estágio obrigatório é dos 

alunos que já completaram a carga horária. A professora Lourdiane disse que vai abrir 

processo seletivo para as vagas remanescentes para alunos que já têm carga horária 

para fazer o estágio obrigatório. Para alunos que já possuem carga horária, é 

permitido realizar o estágio antes de realizar a disciplina de Estágio Supervisionado de 

acordo com a ata da 30ª reunião Ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Civil 

datada em 05/12/17, a disciplina de Estágio perderia o co-requisito de ser cursada 

concomitantemente com Estágio Supervisionado. Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a reunião, e eu, Karla de Souza Torres, Vice-presidente do Colegiado do 

câmpus Curvelo, escrevi a presente ata, que será assinada pelos membros presentes, 

e integrará a pasta de atas das reuniões do Colegiado. 

  

Curvelo, 05 de Abril de 2018.      
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