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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

 

Curvelo, 30 de Novembro de 2016. 

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

ENGENHARIA CIVIL – UNIDADE CURVELO 

No dia 30 de Novembro de 2016 realizou-se na Sala de reuniões do Prédio Administrativo – 

Unidade Curvelo, a 22ª reunião Ordinária do colegiado do curso de Bacharelado em 

Engenharia Civil. O presidente, Prof. Geraldo Magela Damasceno, deu boas vindas aos 

membros presentes, enfatizando que era a primeira reunião do colegiado empossado da 

gestão de coordenação 2016/2017/2018. Estavam presentes na reunião o Prof. Anderson 

Moreira de Vasconcelos;  Prof. Aniel da Costa Lima; a Profa. Luciana Patrícia Ferreira; a Profa. 

Karla de Souza Torres e o Sr. Charliton Henrique da Silva Azevedo. O presidente do colegiado 

informou sobre os quesitos de avaliação do curso pelo MEC. Ressaltou sobre a falta de infra-

estrutura e livros da Biblioteca da Unidade. Que estava tomando providências para confecção 

de documento para a DIRGRAD e Direção Geral explicando a situação do curso. O professor 

Aniel da Costa Lima ressaltou que nas vindas da Direção geral a Unidade Curvelo houve a 

promessa de execução de novos prédios e implantação dos laboratórios. Que assunto deveria 

ser realmente solicitado da Direção Geral. Opinião acatada por todos os membros presentes. 

Sobre a situação do aluno: Luiz Henrique Antunes de Paula, erro de dispensa de disciplina 

Calculo II pelo Registro Escolar, o colegiado decidiu que o mesmo deve fazer a disciplina em 

2017/1 e ser informado sobre o problema ocorrido pelo Registro Escolar. Quanto à quebra de 

pré- requisito para 2017/1 em disciplinas envolvendo Calculo II, o aluno deve abrir processo e 

encaminhar para o colegiado para analise e deliberação. O presidente informou sobre situação 

de estágios remunerados que podem ser utilizados como horas complementares, estágios que 

não são obrigatórios, sendo que possui lei especifica e orientação para isso. O prof. Aniel da 

Costa Lima sugeriu que fosse colocado, no site do curso, informações esclarecedoras sobre o 

assunto. Decisão acatada por todos os membros. Sobre a situação do PPC e formação de 

comissão para revisão do PPC, o colegiado aprovou a mudança e correção do PPC do curso 

para atender as exigências do CREA_MG, sendo que será marcada uma nova reunião do 

colegiado para inicio do processo e nomeação de comissão para elaboração e modificação do 

PPC. O presidente, Prof. Geraldo Magela Damasceno, informou que para os alunos que iram 

formar no final de 2017 serão ofertadas disciplinas que podem ser usadas para complementar 



2 
 

o currículo dos alunos e que atendam as exigências do CREA_MG: ferrovias, Pontes e Obras de 

terra e Enrocamento. O colegiado aprovou também a criação da Semana da Engenharia (I 

WORKSHOP DA ENGENHARIA) solicitada pelos órgãos representante dos discentes, Diretório 

Acadêmico da Engenharia, CREA_JR, que será inserido no calendário acadêmico no primeiro 

semestre de 2017. Não tendo nada mais na pauta da reunião o presidente encerrou a reunião. 

Por ser verdade o texto relatado acima, eu, e os demais membros assinamos esta ata. 
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