
ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL – 

CEFET-MG/CURVELO  1/2 

 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 
Curso de Graduação de Engenharia Civil – Campus Curvelo 

 
Curvelo, 08 de março de 2021. 

 
ATA DA DÉCIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO 

CURSO DE BACHARELADO   EM  ENGENHARIA   CIVIL   –   CEFET-MG  CAMPUS 
CURVELO. No dia 08 de março de 2021, realizada virtualmente na equipe do MSTEAMS criada para 

esse propósito, realizou-se a décima sexta reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Civil, sob a 

presidência do Coordenador Prof. Thiago Pena Bortone. Estiveram presentes os seguintes membros: 

Profª. Carolina Vieira de Andrade, Prof. Anderson Moreira de Vasconcelos, Prof. Marcos de Paulo 

Ramos, representantes titulares dos docentes do Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente, 

Prof. Antônio Ribeiro de Oliveira Neto, representante suplente dos docentes do Departamento de 

Engenharia Civil e Meio Ambiente, Prof. Pedro Rodrigues de Almeida III, representante titular dos 

docentes do Departamento de Formação Geral, Leonardo Costa Ramos representante suplente discente e 

a Sub Coordenadora Profª. Rachel Jardim Martini Santos. Foi verificado o quórum regimental. 

Estavam presentes 6 (seis) membros com direito a voto, incluindo o Presidente. Abertura da 16ª Reunião 

Extraordinária do Colegiado do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil. 1. Abertura da 

reunião; O Presidente agradeceu aos membros pela presença e declarou aberta a sessão às 13 horas e 42 

minutos e apresentou para discussão a proposta de pauta da reunião: 1- Abertura da reunião; 2- Aprovação 

da ata anterior; 3- Análise da Resolução CECC 02-20 (Critérios de Vagas Remanescentes); 4- Solicitação 

do Eixo 5 para criação de disciplinas de Tópicos Especiais; 5- Reavaliação da decisão da pauta número 03 

da 15ª Reunião Extraordinária; 6- Aprovação da indicação discente do Diretório Acadêmico (DA) para 

comissão de TCC e Estágio; 7- Apreciação do parecer da comissão preliminar sobre o processo de 

Validação de disciplinas cursadas em Mobilidade Acadêmica - 23062.003520/2021-88; 8- Informes; 9- 

Encerramento da reunião.2. Aprovação da ata anterior: Considerando que alguns membros não 

finalizaram a leitura da Ata ficou decidido dar um prazo até o dia 09/03/2021 para aprovação da mesma. 

3- Análise da Resolução CECC 02-20 (Critérios de Vagas Remanescentes):  O presidente informou 

que a DIRGRAD solicitou que os Colegiados de Curso analisassem as Resoluções referente as vagas 

remanescentes e revisassem os critérios. O presidente fez a leitura da Resolução CECC 02-20 e colocou 

para votação manter a mesma Resolução. Foi aprovado por unanimidade manter a Resolução CECC 02-

20. Foi discutido também a definição do número de vagas para as modalidades de Reopção de curso, 

Reingresso, Transferência e Obtenção de novo título. Após sugestões e análise foi colocado para votação 

oferecer 5 (cinco) vagas para cada modalidade. Foi aprovado por unanimidade oferecer 5 (cinco) vagas 

para cada modalidade. 4- Solicitação do Eixo 5 para criação de disciplinas de Tópicos Especiais: O 

presidente apresentou a Ata de reunião do Eixo 5 – Construção Civil e Materiais e o plano de ensino da 

disciplina Tópicos Especiais em Transportes: Superestrutura Ferroviária. Foi informado que o plano de 

ensino é idêntico ao plano do Departamento de Engenharia de Transportes – Campus Belo Horizonte. 

Após análise, foi colocado para votação a homologação da criação da disciplina citada. Foi aprovado por 

unanimidade a homologação da criação da disciplina Tópicos Especiais em Transportes: Superestrutura 

Ferroviária e a elaboração da Resolução do Colegiado para a criação de tal disciplina. 5- Reavaliação da 

decisão da pauta número 03 da 15ª Reunião Extraordinária: O presidente informou que solicitou 

informações junto a DIRGRAD quanto a legalidade da Resolução 06/21 e solicitou que a Profª. Rachel 

fizesse a leitura do email enviado pela DIRGRAD. Após leitura e análise da orientação feita pela 

DIRGRAD, o Presidente colocou para votação manter a decisão da 15ª Reunião Extraordinária do 

Colegiado (pauta 3). Com 05 (cinco) votos contra e 01 (uma) abstenção, ficou decidido que não será feita 

a Resolução, decisão diferente daquela decidida na 15ª reunião extraordinária. 6- Aprovação da 

indicação discente do Diretório Acadêmico (DA) para comissão de TCC e Estágio; Considerando que 

até a presente data não houve indicação do discente pelo presidente do DA, ficou decidido analisar na 
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próxima reunião do Colegiado. 7- Apreciação do parecer da comissão preliminar sobre o processo de 

Validação de disciplinas cursadas em Mobilidade Acadêmica - 23062.003520/2021-88: O presidente 

apresentou e fez a leitura do processo 23062.003520/2021-88. Após análise do processo ficou decidido a 

validação das disciplinas por meio da criação de Tópicos Especiais conforme instrução do Guia de Gestão 

Acadêmica da Graduação. O presidente colocou para votação o encaminhamento do processo para o 

Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente para solicitação junto ao Eixo a criação de Tópicos 

Especiais. Foi aprovado por unanimidade o encaminhamento do processo para o Departamento e posterior 

envio para o Eixo. 8- Informes: O presidente informou que haverá uma reunião com o CREA/MG, a 

Diretora do Campus e os membros do Colegiado no dia 09/03/2021 às 9h para entender as 

restrições/atribuições do profissional formado no curso de Engenharia Civil do Campus Curvelo. Foi 

informado também que a DIRGRAD enviou uma demanda em relação a  atualização das normas 

acadêmicas, solicitando o envio de sugestões até o dia 31/03/2021. Foi decidido incluir na pauta da 

próxima reunião a discussão sobre o cronograma para a regularização da grade curricular dos alunos 

afetados pelas Resoluções CECC 05-20 e CECC 06-20, considerando a revogação da Resolução CECC 

06-20 e as orientações da DIRGRAD enviadas por e-mail. 9- Encerramento da reunião: O Presidente 

agradeceu a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e elaborada a 

presente ata, que será assinada pelos membros presentes, e integrará a pasta de atas das reuniões do 

Colegiado do Curso de Engenharia Civil. 
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