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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
DO INSTITUTO DE CIÊNCIA, ENGENHARIA E TECNOLOGIA – ICET, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DOS  VALES  DO  JEQUITINHONHA E  MUCURI  -  UFVJM.  TEÓFILO  OTONI-
MG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Às quatorze horas e cinquenta minutos do dia treze de março do ano de dois mil e dezoito, reuniram-
se  no  Auditório  do  ICET,  os  seguintes  membros  do  Colegiado  do  Curso  de  Engenharia  Civil:
presidindo a sessão o professor e coordenador do Curso Alcino de Oliveira Costa Neto, o vice-
coordenador Daniel Moraes Santos e os demais membros docentes: Cristiano Agenor Oliveira de
Araújo, Gledsa Alves Vieira, José Aparecido de Oliveira Leite, Rafael Alvarenga Almeida e Thiago
Alcântara Luiz. Não houve participação de representantes discentes. A reunião contou ainda com a
participação, como convidados, dos professores Danilo Bento de Oliveira, Manoel Otávio Quaresma
Salomão,  Breno  Alcântara  Silva,  Antônio  Jorge  Lima  Gomes  e  Iara  Ferreira  de  Rezende.
Cumprimentando  e  agradecendo  a  presença  de  todos,  o  professor  Alcino  deu  início  à  reunião
passando ao Ponto 01 da Pauta: Apresentação da atual Coordenação do Curso de Engenharia
Civil: nesse ponto, o professor Alcino expôs que desde o dia seis de março, data da publicação da
portaria  de  designação  para  coordenador  de  Curso,  está  à  frente  da  coordenação  do  Curso  de
Engenharia  Civil,  junto  ao professor Daniel  Moraes,  este  como vice-coordenador.  Na sequência
relatou a sua formação acadêmica, bem como a sua experiência profissional enquanto engenheiro
civil e docente. Logo em seguida passou a palavra ao professor Daniel que se apresentou expondo
também a  sua  formação e  experiência  profissional.  Ponto  02:  Aprovação da Ata  da Reunião
Ordinária ocorrida em 30/01/2018: a respeito, o professor Alcino colocou em votação a aprovação
da referida Ata que foi aprovada por um voto favorável e seis abstenções, justificadas pelo não
comparecimento à citada reunião.  Ponto 03: Plano de Oferta de Disciplina 2018/1:  no que se
refere a este ponto, o professor Alcino apresentou o plano de ofertas de disciplinas para o próximo
semestre letivo, registrando que não se sente à vontade para apresentar tal plano nesse momento,
pois, segundo ele, o mesmo deveria ter sido discutido previamente pelo Colegiado do Curso antes da
publicação  no  Sistema  de  Gerenciamento  Acadêmico  –  SIGA.  Registrou  ainda  que,  para  a
elaboração  do  Plano  de  Oferta  de  Disciplinas  para  o  semestre  2018/2  haverá  a  discussão  das
questões  pedagógicas  que  envolvem o  Plano  no  âmbito  do  Colegiado  do  Curso,  para  posterior
aprovação e publicação. Nesse sentido, o professor Elton registrou que sentiu falta de uma consulta
aos docentes em relação ao Plano de Oferta de Disciplinas e horários para o próximo semestre
(2018/1). Então o professor José Aparecido, quem participou da elaboração do referido Plano, por
ser coordenador do Curso de Engenharia Hídrica, registrou que tal Plano foi elaborado de maneira a
conter poucas alterações com relação ao semestre passado. Já o professor Rafael concordou com o
professor Alcino no sentido de haver uma discussão prévia, no âmbito dos colegiados, das demandas
pedagógicas de cada curso. Por fim, o professor Alcino submeteu aos membros a aprovação do
Plano de Oferta de Disciplinas que, após votação foi aprovado com três votos favoráveis, um voto
contrário e três abstenções. Ponto 04: Indicação de Membro ao NDE em substituição ao docente
Felipe Isamu Harger Sakiyama: concernente a este ponto o professor Alcino abordou sobre uma
vaga ociosa no NDE (Núcleo Docente Estruturante) do Curso de Engenharia Civil, decorrente do
afastamento para qualificação em nível doutorado do professor Felipe Isamu Harger Sakiyama. A
seguir o professor Alcino procedeu a leitura dos nomes constantes na atual Portaria do NDE do
Curso,  esclarecendo  que  a  partir  de  sua  designação  como  coordenador  do  Curso,  ele  assume
automaticamente a presidência do Núcleo. Ainda, o professor Alcino procedeu a leitura de alguns
artigos da Resolução Nº 04 CONSEPE, que institui o NDE dos cursos de graduação da UFVJM. Na
sequência o professor Alcino expôs que o Colegiado deveria indicar o nome de um docente para
suprir  a  vaga  do  professor  Felipe,  indicando  logo  em  seguida  o  nome  do  professor  Eduardo
Lourenço Pinto,  para  apreciação  dos  membros.  Não havendo nenhuma manifestação contrária  e
nenhuma outra indicação, o nome do professor Eduardo foi aprovado, por unanimidade, para atuação
como membro do NDE do Curso. Ponto 05: Abertura de Processo Eleitoral para novos membros
do Colegiado do Curso de Engenharia Civil:  sobre este ponto, o professor Alcino registrou que
duas representações docentes do Colegiado do Curso estão com o mandato a expirar no dia quinze
de março, destacando a necessidade de se abrir processo eleitoral para suprimento das vagas. Após,
foi  apresentado  um  esboço  de  Edital  para  o  referido  processo,  momento  em  que  foi  lido  as
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atribuições  do  Colegiado,  bem  como  as  competências  da  comissão  eleitoral.  Em  relação  ao
cronograma  a  constar  no  Edital,  ficou  decidido  pelo  seguinte:  abertura  do  Edital:  16/04/2018;
inscrições das chapas: 23/04/2018; deferimento e homologação das inscrições: 24/04/2018; Eleição:
25/04/2018;  Homologação  do  Resultado  Final:  26/04/2018.  Para  a  comissão  eleitoral  foram
indicados os nomes dos professores Alcino e Daniel, além da técnica administrativa Gianna, ficando
o professor Alcino como presidente. Tal comissão foi  aprovada por todos.  Ponto 06: Informes:
nesse momento, o professor Alcino usou o ponto dos informes para alertar os docentes do Curso de
Engenharia  Civil  para  o  cumprimento  do  prazo  para  lançamento  dos  Planos  de  Ensino  das
disciplinas no SIGA, de acordo com o calendário acadêmico. Alertou ainda para a correta elaboração
dos Planos de Ensino, de modo a constar a atribuição de carga horária teórica e prática, previsão das
avaliações com a devida carga horária, bem como coerência nos objetivos de cada plano. Em relação
aos objetivos, ressaltou que estes devem constar a descrição da contribuição da disciplina para a
formação do discente, bem como estar em consonância com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC e
as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais.  Foi  citada  pelo  professor  Alcino  a  Resolução  Nº  18  do
CONSEPE, de 20 de junho de 2008, que regulamenta as diretrizes para elaboração,  execução e
acompanhamento  dos  Planos  de  Ensino  das  disciplinas  dos  cursos  de  graduação  da  UFVJM,
ressaltando que em tal Resolução em seu artigo 4º prevê sanções disciplinares pelo não cumprimento
do prazo de entrega e preenchimento correto do Plano de Ensino pelo docente. Por fim, o professor
Alcino  salientou  para  que  os  docentes  apresentem os  Planos  de  Ensino  de  suas  disciplinas  aos
discentes  na  primeira  semana  de  aula  de  cada  semestre  letivo.  Então  o  professor  Cristiano
argumentou que no formulário para preenchimento do Plano de Ensino do SIGA não há espaço
suficiente  para  todas  as  informações  e  que  há  de  se  tomar  um  cuidado  para  o  excesso  de
informações.  Já  o  professor  Rafael  apresentou  a  sugestão  para  que  a  pedagoga  do  Campus  do
Mucuri, a servidora Lucineide Nunes Soares, da Divisão de Apoio Pedagógico – DAP,  pudesse
ministrar um treinamento aos docentes sobre a elaboração dos Planos de Ensino. Logo o professor
Alcino  concordou  com  a  sugestão  do  professor  Rafael  e  se  disponibilizou  para  enviar  uma
solicitação  formal  à  Diretoria  de  Graduação  do  Campus  do  Mucuri  por  uma  capacitação  aos
docentes sobre elaboração de Planos de Ensino. Outro informe apresentado pelo professor Alcino foi
sobre o prazo dado pela Pró-reitoria de Graduação até julho do corrente ano para a alteração do
Projeto Pedagógico do Curso. Assim sendo, informou que o NDE do Curso dará andamento aos
trabalhos para após apresentar as propostas de alteração ao Colegiado. Outro ponto colocado pelo
professor Alcino foi a respeito da inexistência de laboratórios e de espaço físico no prédio do ICET
para as aulas práticas dos alunos dos Cursos de Engenharia, registrando que o Instituto possui vários
equipamentos que não estão sendo utilizados por falta de espaço adequado. Ainda, informou que está
em conversa com o vice-diretor Alexandre Faissal no sentido de conseguir uma adequação da sala
108, com, pelo menos, a instalação de rede de água e esgoto para que assim possa ser usada como
laboratório  e  a  discussão  de  um  espaço  maior  com  bancadas  para  a  realização  de  aulas  com
segurança dos usuários.  Após,  solicitou aos docentes do Curso que verifiquem os equipamentos
existentes,  para  que,  com empenho e  dedicação,  apesar  da limitação de espaço,  possam, com o
suporte  do  Técnico  em  Edificações  e  do  Engenheiro  Civil  do  ICET fazer  uso  dos  recursos  e
equipamentos  existentes  nos  laboratórios  do  ICET.  Então  o  professor  Cristiano  sugeriu  que  o
professor Alcino, enquanto coordenador de curso, possa encaminhar solicitação formal aos órgãos
superiores  da  UFVJM,  com cobrança  pela  agilização  do  processo  de  construção  do  galpão  das
Engenharias e  o professor Alcino respondeu que as providências já foram tomadas pela direção
recentemente e que obtiveram a resposta de que faltam recursos para a construção da edificação
neste momento. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, segue
assinada  por  mim,   secretária  e  pelo  presidente  do
Colegiado.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

_________________________
          Gianna Cláudia de Castro Reis

Secretária

______________________
Alcino de Oliveira Costa Neto

Presidente
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