
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Unidade Curvelo 

Curvelo, 22 de fevereiro de 2017. 

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 

BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – CEFET MG. No dia 22 de fevereiro de 

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

24ª reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, sob a presidência de Profa. 

Karla de Souza Torres. Estiveram presentes os seguintes membros: Prof. Juliana 

Reinert; a Profa. Luciana Patrícia; Sra. Isabella Oliveira Pereira e Sr.Charliton 

Henrique da Silva Azevedo. Foi verificado o quórum regimental. Estavam presentes 4 

(quatro) membros com direito a voto, incluindo a Presidente. Abertura da 24ª Reunião 

do Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. A 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. Alteração do pré-

requisito da disciplina "Estradas" conforme Memorando enviado em agosto/2016; 2. 

Correção dos planos de ensino de Mecânica dos Solos I e II; 3. Inclusão de pré-

requisitos para as disciplinas Psicologia Aplicada à Engenharia e Introdução à 

Sociologia; 4. Inclusão de pré-requisito para a disciplina Economia Aplicada à 

Engenharia; 5. Mútua alteração de períodos das disciplinas Gestão da Qualidade do 

11º. Período e a disciplina Planejamento e Controle de Obras do 9º. período; 6. 

Alterações do PPC para atender aos requerimentos do CREA-MG. 1. Alteração do 

pré-requisito da disciplina "Estradas" conforme Memorando enviado em 

agosto/2016: foi aprovado por unanimidade; 2. Correção dos planos de ensino de 

Mecânica dos Solos I e II: foi aprovado por unanimidade; 3. Inclusão de pré-

requisitos para as disciplinas Psicologia Aplicada à Engenharia e Introdução à 

Sociologia: foi aprovado por unanimidade o pedido de estabelecer a sequência de 

disciplinas citadas agregando como pré-requisito da disciplina Introdução à Sociologia, 

a disciplina Introdução à Filosofia e como pré-requisito da disciplina Psicologia 

Aplicada à Engenharia, a disciplina Introdução à Sociologia bem como obedecer artigo 

44 das normas acadêmicas no que tange a matrícula nas mesmas; 4. Inclusão de 

pré-requisito para a disciplina Economia Aplicada à Engenharia; foi aprovado por 

unanimidade o pedido de agregar como pré-requisito da disciplina Economia Aplicada 

à Engenharia, a disciplina Introdução à Filosofia, para o pedido de agregar a disciplina 

de estatística como pré-requisito da disciplina Economia Aplicada à Engenharia, foi 

pedida uma justificativa formal a ser apresentada em próxima reunião; 5. Mútua 

alteração de períodos das disciplinas Gestão da Qualidade do 11º. Período e a 

disciplina Planejamento e Controle de Obras do 9º. Período, foi aprovado por 

unanimidade; 6. Alterações do PPC para atender aos requerimentos do CREA-

MG, ficou decidido que os trabalhos de implementação de alterações no PPC para 

atender aos requerimentos do CREA-MG serão iniciados após a visita do MEC com a 

convocação de reuniões periódicas do NDE e questionamento oficial ao CREA-MG de 

quais são as disciplinas essenciais. Acréscimos à pauta: 7. Apresentação do Artigo 

39 das Normas Acadêmicas, esclarecendo a respeito do enfoque na periodização 

que ela promove e esclarecendo que as coordenações tem a obrigação de direcionar 



as matrículas, que devem tratar de obedecer à norma ou estabelecer estratégias de 

retomá-la apresar da retenção nos eixos de disciplinas exatas; 8. Pedido dos 

representantes dos alunos de oferta da disciplina Inglês Instrumental I, ficou 

resolvido que o tema seria questionado junto ao Departamento de Formação Geral.  

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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