
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

Curvelo, 05 de setembro de 2017. 

 

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG. No dia 05 de setembro de 

2017 na sala de Reuniões do Prédio Administrativo, no Campus Curvelo, realizou-se a 

28ª reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, sob a presidência de Profa. 

Luciana Patrícia Ferreira. Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. Ayrton 

Pereira da Mota; Profa. Ana Cecília Estevão; Profa. Taiza de Pinho Barroso Lucas e 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 

28ª 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- 

Solicitação de CHARLITON HENRIQUE DA SILVA AZEVEDO: Validar horas de 

atividade complementar do projeto de bolsa de complementação estudantil BCE como 

Iniciação Científica. 2- Solicitação do aluno IGOR BRENO SILVA FARIA: Colocação 

sobre Estágio Obrigatório. 3- Solicitação de LUIANA ROLIM DE AZEVEDO: RED.  4- 

Solicitação de LEOMAR RIBEIRO CARDOSO - Alteração de horário. 5- Solicitação 

da Associação Atlética Acadêmica de Engenharia: não ter atividades avaliativas 

nos dias 20 e 21/10/2017. JUMPIRA. 6- Solicitação de AURÉLIO GILBERT 

MARTINS SOARES: Reingresso. 7- Solicitação da Prof. JULIANA REINERT: 

Orientação de TCC. 8-Solicitação de ALINE GOMES BARBOSA: Revisão de 

trabalho. 9- Solicitação de EDUARDO ANDRÉ AVELINO JUNIOR: Cursar as 

disciplinas TEORIA DAS ESTRUTURAS I e RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I, com 

quebra do pré-requisito. 10- Solicitação de MARIANNE DE LOURDES DUARTE 

PINTO:RED. 11- Atividades Complementares: Alunos diversos. Para cada um dos 

itens ficou decidido: 1- Solicitação de CHARLITON HENRIQUE DA SILVA 

AZEVEDO: Deferida validação de horas de atividade complementar do projeto de 

bolsa de complementação estudantil BCE como Iniciação Científica. Considerado 

equivalente à um projeto de pesquisa pela natureza e conteúdo deste projeto 

específico. O colegiado recomenda que outros projetos BCE deverão ser analisados 

individualmente para caracterizar sua equivalência. 2- Solicitação do aluno IGOR 

BRENO SILVA FARIA: O aluno levanta a questão da dificuldade de estágios no 

interior e pede a quebra de correquisito para cursar a disciplina Estágio 

Supervisionado com a execução do Estágio Obrigatório do curso. O aluno alega que 

esta solução permitiria que os alunos pudessem estagiar em outras cidades e/ou que 

sejam lícitos estágios de férias cuja soma da duração perfaça o total necessário. O 

Colegiado pediu consulta a respeito destas possibilidades ao setor de estágio central 

em Belo Horizonte. 3- Solicitação de LUIANA ROLIM DE AZEVEDO: RED-Regime 

de Estudos Domiciliares foi considerado deferido à aluna tendo como base o parecer 

do SMODE.  4- Solicitação de LEOMAR RIBEIRO CARDOSO - Alteração de horário 



foi indeferida pois a disciplina obrigatória também é oferecida no horário noturno. 5- 

Solicitação da Associação Atlética Acadêmica de Engenharia: suspensão de  

atividades avaliativas nos dias 20 e 21/10/2017. JUMPIRA. O colegiado definiu que os 

docentes seriam comunicados a respeito da atividade de forma a atender ao pedido da 

associação dentro das possibilidades de cada docente. 6- Solicitação de AURÉLIO 

GILBERT MARTINS SOARES: Reingresso foi indeferido, o colegiado considerou que 

as justificativas não procedem. 7- Solicitação da Prof. JULIANA REINERT: A referida 

professora, afastada para capacitação desde agosto de 2017, solicita permissão para 

dar sequência de trabalhos de orientação de TCC no segundo semestre de 2017. O 

colegiado indeferiu o pedido por entender que o conceito de afastamento conflita com 

a execução de qualquer atividade junto à instituição no período. Para sua decisão o 

colegiado se apoia nas orientações recebidas pelos setores Jurídico e Pessoal do 

CEFET-MG, bem como em orientações oferecidas pela Diretoria de Graduação, às 

quais exortam que, quaisquer tarefas, que impliquem em responsabilização do 

servidor junto à instituição, não podem ser realizadas sem ferir a concessão do 

benefício. O colegiado recomenda à professora a participação como coorientadora, 

situação para a qual é lícita participação de professores convidados, externos à 

instituição.  8-Solicitação de ALINE GOMES BARBOSA. Solicitação de revisão de 

notas trabalho foi indeferida, apoiado no parecer do docente. 9- Solicitação de 

EDUARDO ANDRÉ AVELINO JUNIOR: Solicitação de cursar as disciplinas Teoria 

das Estruturas I e Resistência dos Materiais I, com quebra do pré-requisito foi deferido 

a partir das justificativas e pareceres técnicos apresentados. 10- Solicitação de 

MARIANNE DE LOURDES DUARTE PINTO: RED-Regime de Estudos Domiciliares 

foi considerado deferido assim que a aluna entre com os documentos necessários. 11- 

Atividades Complementares: Análise de atividades dos prováveis formandos 

repassado para a CAC – Comissão de Atividades Complementares. 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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