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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS 

Curso de Graduação de Engenharia Civil – Campus Curvelo 

 

Curvelo, 26 de março de 2021. 

 

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE  

BACHARELADO   EM  ENGENHARIA   CIVIL   –   CEFET-MG  CAMPUS CURVELO. No dia 

26 de março de 2021, realizada virtualmente na equipe do MSTEAMS criada para esse propósito, 

realizou-se a décima sétima Reunião Extraordinária 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, 

Profª Luciana Patrícia Ferreira, 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, Prof. Ailton Lopes Souza, representante suplente dos docentes do 

Departamento de Eletroeletrônica, Gerfenson Barbosa Ribeiro, representante titular dos discentes, e a 

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

presentes 8 (oito) membros com direito a voto, incluindo o Presidente. Abertura da 17ª 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 9:00 horas e 

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

anteriores; 3- Matriz Curricular Vigente/Avaliação da Resolução CECC 07-21; 4- Análise da situação de 

discente; 5- Solicitação de abertura de diário de notas (Profª. Carolina Vieira); 6- Levantamento das 

sugestões de mudança nas Normas Acadêmicas; 7- Análises das propostas de cronograma de 

regularização da grade curricular dos estudantes afetados pelas Resoluções CECC 05-20 e CECC 06-20; 

8- Análise do processo 23062.006509/2021-70; 9- Análise do processo 23062.007395/2021-85; 10- 

Aprovação da indicação discente do Diretório Acadêmico (DA) para comissão de TCC e Estágio; 11- 

Procedimento para emissão de certificados de palestra/visita técnica; 12- Ampliação de vagas de 

intercambio para os discentes/docentes do Campus Curvelo para outros países parceiros do CEFET-MG; 

13- Informes; 14- Encerramento da reunião. A Profª. Carolina  sugeriu incluir na pauta a análise de prazos 

para as atividades complementares. O discente Gerfenson sugeriu incluir na pauta a análise de aumento de 

prazo para banca de TCC. Foi aprovado com 6 votos a favor e 1 abstenção a inclusão dos itens na pauta. 

Diante disso a pauta aprovada por todos os membros ficou assim definida: 1- Abertura da reunião; 2- 

Aprovação das atas anteriores; 3- Matriz Curricular Vigente/Avaliação da Resolução CECC 07-21; 4- 

Análise da situação de discente; 5- Solicitação de abertura de diário de notas (Profª. Carolina Vieira); 6- 

Levantamento das sugestões de mudança nas Normas Acadêmicas; 7- Análises das propostas de 

cronograma de regularização da grade curricular dos estudantes afetados pelas Resoluções CECC 05-20 e 

CECC 06-20; 8- Análise do processo 23062.006509/2021-70; 9- Análise do processo 

23062.007395/2021-85; 10- Aprovação da indicação discente do Diretório Acadêmico (DA) para 

comissão de TCC e Estágio; 11- Análise de prazo para atividades complementares (Profa. Carolina); 12- 

Análise de aumento de prazo para banca de TCC (Gerfenson); 13- Procedimento para emissão de 

certificados de palestra/visita técnica; 14- Ampliação de vagas de intercambio para os discentes/docentes 

do Campus Curvelo para outros países parceiros do CEFET-MG; 15- Informes; 16- Encerramento da 

reunião. 2- Aprovação das atas anteriores: O Presidente colocou para votação se é possível considerar 

as Atas aprovadas após assinatura eletrônica no SIPAC. Foi aprovado com 5 votos a favor e 2 abstenções 

que as Atas serão consideradas aprovadas após assinatura no SIPAC. 3- Matriz Curricular 

Vigente/Avaliação da Resolução CECC 07-21: A Subcoordenadora apresentou e fez a leitura da 
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resposta da DIRGRAD ao email enviado pela Coordenação do Curso de Engenharia Civil a respeito da 

Matriz Curricular vigente. Foi levado para discussão o seguinte ponto enviado pela DIRGRAD: “O caso 

mais preocupante é a resolução CECC 07-21, que estabelece alteração no período de oferta de disciplinas. 

Essa alteração deve ser aprovada somente no âmbito do Colegiado de Curso, contudo, é uma mudança que 

impacta enormemente na vida acadêmica dos alunos e, por isso, deve ser muito bem planejada. Essa 

mudança não foi implementada na matriz curricular vigente, e também não está cadastrada junto ao MEC. 

Como iniciaremos este semestre o plano de reestruturação dos PPCs, não vejo necessidade de fazer essas 

alterações de imediato. Essas alterações podem ser feitas conjuntamente com as demais alterações 

promovidas pela instituição. Se esse for o entendimento do Colegiado, a resolução CECC 07-21 deverá 

ser revogada”. O Presidente informou que, após consulta a DIRGRAD, a Coordenação do Curso de 

Engenharia Civil seguiu, para o horário do período 2021.1, a matriz curricular vigente que encontra-se 

cadastrada no SIGAA. Informou ainda, que conforme reunião passada do Colegiado ficou decidido dar 

encaminhamento da Resolução CECC 07-21 juntamente com a resposta dos coordenadores de Eixo a 

respeito de pré e co-requisitos das disciplinas. A Profª. Carolina informou que a Resolução foi criada após 

muita discussão no Colegiado com o intuito de não concentrar disciplinas com alto índice de reprovação 

em único período. A Profª Luciana informou que na visita do MEC ao CEFET/MG Campus Curvelo foi 

questionado o porquê de não haver alterações e adaptações no PPC para beneficiar os nossos discentes. 

Após discussão, foi decidido votar a manutenção da Resolução CECC 07-21 e encaminhar para a 

DIRGRAD. Ressaltando que esse encaminhamento não irá alterar a Matriz Curricular no horário 2021.1 e, 

que a nova Matriz Curricular que será gerada, terá validade para os ingressantes do semestre posterior a 

sua aprovação por todas as instâncias. Foi aprovado com 05 votos a favor e 2 contra a manutenção da 

Resolução CECC 07-21. Foi aprovado também por unanimidade encaminhar a Resolução CECC 07-21 

para a DIRGRAD junto com as informações de pré e co-requisitos enviadas pelos Coordenadores de Eixo. 

O prazo para o envio das informações pelos Coordenadores de Eixo para a Coordenação de Curso será até 

o dia 06/04/2021. Ficou acordado também que, a Coordenação do Curso, encaminhará novo email de 

cobrança para os Coordenadores de Eixo. 4- Análise da situação de discente. O Presidente informou ao 

Colegiado do Curso de Engenharia Civil sobre a situação do discente que foi relatada por um docente e 

apresentou as ações já tomadas pela Coordenação do Curso de Engenharia Civil. Informou também que 

está agendada uma reunião com os docentes das disciplinas cursadas pelo discente, com a pedagoga e com 

o psicólogo do Campus.  Ante o relato do Presidente, o Colegiado deciciu por unanimidade por aguardar a 

reunião agendada entre os docentes, pedagoga e psicólogo para, se preciso, propor ações para o caso. 5- 

Solicitação de abertura de diário de notas (Profª. Carolina Vieira). A Profª Carolina expôs a situação e 

os motivos da solicitação da abertura dos diários de 2020.1 das disciplinas: Contexto Social e Profissional 

do Engenheiro Civil e Topografia II. Foi aprovada por unanimidade a solicitação da abertura dos diários 

que deverá feita pela Coordenação de Curso à Secretaria de Registro e Controle Acadêmico e à 

Coordenação de Registro Acadêmico.  6- Levantamento das sugestões de mudança nas Normas 

Acadêmicas. O Presidente informou que a Profª. Carolina encaminhou documento com sugestões de 

mudança nas Normas Acadêmicas. Sugeriu que todos os membros leiam o documento e encaminhe 

sugestões até o dia 29/03/2021. Foi aprovado por unanimidade que os membros enviem sugestões até o 

dia 29/03/2021 para que a Coordenação do Curso encaminhe para a DIRGRAD. 7- Análises das 

propostas de cronograma de regularização da grade curricular dos estudantes afetados pelas 

Resoluções CECC 05-20 e CECC 06-20. O presidente informou que a Profª. Carolina fez um estudo na 

matriz curricular e enviou para todos os membros. O Presidente sugeriu para votação aguardar o envio das 

propostas pelos membros e analisar/discutir na próxima Reunião do Colegiado. Foi aprovado por 

unanimidade aguardar o envio das propostas para analisar e discutir na próxima Reunião Ordinária do 

Colegiado. 8- Análise do processo 23062.006509/2021-70: O Presidente informou que conforme 

acordado em reunião passada do Colegiado a Coordenação do Curso de Engenharia Civil encaminhou um 

email para a discente solicitando o envio do projeto para análise do Eixo. Foi apresentado a resposta da 

discente informando que não tem mais o arquivo do projeto. A Profª. Carolina detectou um erro na análise 

do pedido de dispensa da discente referente a carga horária. Foi aprovado por unanimidade encaminhar o 

processo para o Eixo 9 para reanálise da dispensa da disciplina. 9- Análise do processo 

23062.007395/2021-85; A Profª. Carolina leu e explicou o despacho da Comissão de Análise Preliminar, 

da qual fazia parte, que consta no processo 23062.007395/2021-85. Foi aprovado por unanimidade 

autorizar a validação da disciplina: Sistema de Abastecimento de Água, cursada em mobilidade acadêmica 
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em 2020/1 na Universidade Federal de Minas Gerais, como Atividade Complementar. Este Colegiado 

encaminhará o processo para a Coordenadora do Eixo 9 para início do processo homologação no  Sistema  

Acadêmico das respectivas horas de Atividades Complementares. 10- Aprovação da indicação discente 

do Diretório Acadêmico (DA) para comissão de TCC e Estágio; O Presidente informou que não 

recebeu indicação do discente até a presente data. Foi sugerido encaminhar email para todos os alunos 

para saber se algum discente tem interesse em participar das Comissões. Foi aprovado por unanimidade 

que seja sugerido ao Chefe de Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente, a criação das 

comissões inicialmente sem a participação dos discentes e, em paralelo fazer a consulta com os alunos 

para posterior inclusão dos mesmos nas comissões. Devido ao horário, o Presidente sugeriu paralisar a 

reunião e tratar das demais pautas na próxima reunião do Colegiado. Foi votado e aprovado por 

unanimidade encerrar a reunião e discutir as demais pautas na próxima Reunião Ordinária do Colegiado. 

11- 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. 

 

Prof. Thiago Pena Bortone 

Presidente do Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Civil da Unidade Curvelo 

 

Profª Rachel Jardim Martini Santos  

Sub Coordenadora do Curso de Engenharia Civil 

 

Profª Carolina Vieira de Andrade 
Representante Titular dos docentes do Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente 

 

Prof. Anderson Moreira de Vasconcelos 
Representante Titular dos docentes do Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente 

 

Prof. Marcos de Paulo Ramos 
Representante Titular dos docentes do Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente 

 

Profª Luciana Patrícia Ferreira 

Representante Suplente dos docentes do Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente 

 

Prof. Ailton Lopes Souza 
Representante Suplente dos docentes do Departamento de Eletroeletrônica 

 

Pedro Rodrigues de Almeida III 

Representante Titular dos docentes do Departamento de Formação Geral 

 

 Gerfenson Barbosa Ribeiro 

Representante Titular dos discentes 

 


