
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

Curvelo, 08 de fevereiro de 2017. 

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG. No dia 08 de fevereiro de 2017 na sala de Reuniões de 

Departamentos do Prédio Administrativo, no Campus Curvelo, realizou-se a 23ª reunião do 

Colegiado do Curso de Engenharia Civil, sob a presidência de Profa. Luciana Patrícia Ferreira. 

Estiveram presentes os seguintes membros Prof. Anderson Moreira de Vasconcelos; Prof. Aniel 

da Costa Lima; a Profa. Lourdiane Gontijo das Mercês Gonzaga; a Profa. Juliana Reinert e o 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 23 Reunião do 

Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. A presidente agradeceu aos 

membros pela presença e declarou aberta a sessão às catorze horas, sendo apresentada para 

discussão a proposta de pauta de reunião: 1- Solicitação do processo 23062.010015/2017-11 

de reavaliação da Frequência na Disciplina Teoria das Estruturas II - aluno Magno Magalhães 

Conceição. 2- Parecer a respeito do Requerimento 975/2016 – de revisão da situação de 

evadido por frequência do aluno Guilherme Henrique da Silveira Silva. 3- Parecer a respeito do 

Memorando 032/2016/SRCA/CEFET/MG/MEC verificação do processo de dispensa de 

disciplinas – aluno Franz Martins. 4- Informe a respeito do parecer do pedido de estágio de 

Isabela. 5- Informes. Colocada em votação, a proposta da pauta foi aprovada por unanimidade 

(6 votos). 1- Solicitação de reavaliação da Frequência na Disciplina Teoria das Estruturas II - 

aluno Magno Magalhães Conceição. Considerando os atestados e certificados de visitas 

técnicas o colegiado deferiu o pedido do aluno. O Colegiado recomenda que não sejam 

consideradas como faltas, situações de visita técnica aprovadas pelo DECMCV visto que são 

parte integrante do corpo de atividades acadêmicas previstas os quais os alunos 

desempenham sob supervisão de docentes do corpo docente. Requisita, igualmente, ao 

DECMCV, que listagem de visitas aprovadas e suas datas sejam informadas a todos os 

docentes da Graduação do curso de Engenharia Civil. 2- Parecer a respeito do de revisão da 

situação de evadido por frequência do aluno Guilherme Henrique da Silveira Silva. O 

colegiado entende que não cabe revisão e indefere o pedido do aluno. 3- Parecer de 

solicitação de dispensa de disciplina – aluno Franz Martins. O colegiado entende que não 

cabe a dispensa e pede retroagir o deferimento de dispensa concedido ao aluno. 4- Informe 

sobre o Parecer a respeito do pedido de estágio de Isabella Oliveira Pereira. O colegiado foi 

informado a respeito da decisão da coordenadora de Estágio do Curso de Engenharia Civil da 

unidade e da Coordenação do Eixo 9: Prática Profissional e Integração Curricular de indeferir o 

plano de estágio da referida aluna. Seguindo a orientação da Coordenação Geral de Estágios 

do CEFET-MG e à Lei do estágio Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que define a 

existência do formato estágio apenas quando o discente realiza trabalho em sua área de 

formação e orientado por profissional da mesma área. Para orientar futuros casos de estágio 

a coordenação do curso de Engenharia Civil apresentou material instrutivo para futura 

referencia na forma de tutorial e perguntas frequentes a ser disponibilizado no site do Curso 



para orientação a discentes e ofertantes de estágio. 5- Se agrega à pauta, por sugestão do 

representante discente Charliton Henrique da Silva Azevedo, o pedido de recordar aos 

docentes a respeito da necessidade de respeitar os horários de atendimento e os períodos de 

devolução de avaliações principalmente ao final de cada semestre. A respeito do tema, a 

coordenação do curso propôs confeccionar tutorial de orientação a docentes e disponibilizar 

quadro de horários de atendimento dos discentes. 6. Proposta de data e pauta para a 

próxima reunião. Ficam propostas para a próxima reunião do colegiado as pautas sugeridas 

pela professora Juliana Reinert: A. Alteração do pré-requisito da disciplina "Estradas" conforme 

Memorando enviado em agosto/2016; B. Correção dos planos de ensino de Mecânica dos Solos I e 

II. A professora Luciana Ferreira pede agregar a pauta: C. Alterações do PPC para atender aos 

requerimentos do CREA-MG sugerindo que a próxima reunião de colegiado se realize às 14hs do 

dia 22 de março de 2017. 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, 

assinamos esta ata. 
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