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ATA DA 24ª 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 do dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na Sala de
Reuniões do terceiro piso 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: Gledsa Alves Vieira e Thiago
Alcântara Luiz, além dos representantes discentes Vinícius Fernandes Silva e Thais Loesch Almeida
Souza.  Os  professores  Cristiano  Agenor  Oliveira  de  Araújo  e  Carlos  Henrique  Alexandrino
justificaram  suas  ausências.  A reunião  contou  ainda  com  a  participação  dos  discentes  Cristian
Campos Nunes e Luana  da Silva Piol.  Cumprimentando e agradecendo a presença de todos,  o
professor Alcino deu início à  reunião passando ao  Ponto 01 da Pauta: Aprovação da Ata da
Reunião  Ordinária  ocorrida  em  13/03/2017:  a  respeito,  o  professor  Alcino  questionou  aos
membros se havia alguma consideração a ser feita sobre a referida Ata, e não havendo nenhuma
manifestação  colocou em votação a sua aprovação, que foi aprovada por três votos favoráveis e
duas  abstenções,  justificadas  pelo  não  comparecimento  à  citada  reunião. Ponto  de  Pauta  02:
Aproveitamento de TCC referente ao semestre 2017/2:  concernente a este  ponto,  o professor
Alcino expôs que a coordenação do Curso de Engenharia Civil recebeu um memorando do professor
Stênio Cavalier Cabral, enquanto professor orientador do TCC do discente mencionado, informando
que  o  aluno  do  Curso  de  Engenharia  Civil  Thomás  Schubert  Albeny  defendeu  o  seu  TCC no
semestre 2017/2, contudo não havia se matriculado em tal disciplina, e solicita o lançamento da nota
alcançada, no atual semestre letivo (2018/1). Após análise da documentação comprobatória, enviada
em anexo ao memorando, e  verificada a  aprovação do aluno, o  professor Alcino  submeteu  aos
membros a aprovação da solicitação que após votação foi aprovada por unanimidade.  Ponto de
Pauta 03: Requerimentos por abertura de vagas na disciplina ECV 114 – Fundações e Obras
de Terra: sobre esse ponto, foi relatado pelo professor Alcino que foi recebido pelas coordenações
de cursos do ICET, um Ofício Circular da Direção deste Instituto, com solicitação da não abertura de
vagas  em  nenhuma  disciplina  além  do  limite  estabelecido  no  Sistema  Integrado  de  Gestão
Acadêmica – SIGA. Todavia, expôs que a coordenação do Curso de Engenharia Civil recebeu vários
requerimentos de alunos do Curso com solicitações por abertura de vagas em disciplinas, bem como
por  quebra  de  pré-requisitos  entre  disciplinas.  Ainda,  expôs  que  em  consulta  à  Diretora  de
Graduação  do  Campus  do  Mucuri,  a  servidora  Talita  Rodrigues,   lhe  foi  informado  que  a
coordenação do curso pode abrir vagas, desde que estas venham a atender uma demanda pedagógica
do curso e que cabe ao Colegiado do Curso analisar cada caso, atentando sempre para o período de
integralização do curso, pelo aluno. Já com relação à quebra de pré-requisitos entre disciplinas, o
professor Alcino expressou ser esta uma situação um pouco mais delicada. Então passou-se a análise
dos  requerimentos,  sendo  sugerido  pelo  professor  Thiago  a  análise,  em  primeiro  lugar,  das
solicitações por abertura de vagas na disciplina ECV114 e posteriormente,  as de quebra de pré-
requisitos. Acatada a sugestão do professor Thiago, os membros analisaram cada caso, levando em
consideração a condição de formando de cada discente, no atual semestre letivo. Então chegou-se às
seguintes deliberações acerca de cada requerimento:  Aluna Lívia Aguiar Schulze:  indeferido por
cinco votos contrários e uma abstenção.  Aluna Elizânea Gabrielle Krul Maciel: indeferido por
cinco votos contrários e uma abstenção. Aluno Cristian Campos Nunes: deferido por unanimidade.
Aluna Ana Carolina de Sousa Barreto:  deferido por unanimidade.  Aluna Mylla Teles Murta:
deferido por unanimidade.  Aluna Luana da Silva Piol:  deferido por unanimidade.  Aluna Erika
Santos Brito: deferido por unanimidade. Aluna Júlia Maria de Oliveira Khoury: Indeferido, por
unanimidade. Aluna Aline Regina  Alves de Azevedo:  Indeferido, por unanimidade.  Aluno Luiz
Henrique Viana: Indeferido por cinco votos contrários e uma abstenção. Aluno Rafael Barreiros
Braga: indeferido  por unanimidade.  Thaís  Cunha Leite:  Indeferido por  unanimidade.  Vinícius
Ornelas: Indeferido por unanimidade. Ainda, analisaram o requerimento por abertura de vaga na
disciplina ECV302 – Análise de Estruturas, da aluna Gisele Monteiro de Souza, sendo deferido
por unanimidade. Ponto 04:  Requerimentos por abertura de vagas na  disciplina ECV151 –
Pontes e Grandes Estruturas: após analisado cada pedido, levando em consideração a condição de
formando, no atual semestre, de cada discente, chegou-se às seguintes deliberações acerca de cada
requerimento: Aluna Samantha Cássia  Barral:  esta aluna requereu, além da disciplina ECV151,
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que foi indeferida por não se tratar de uma aluna em condição de colar de grau no atual semestre, a
disciplina ENGT120 – Técnicas e Materiais de Construção, sendo esta deferida por existência de
vagas nesta turma. Aluna Marina de Oliveira Barbosa: à respeito desta aluna, o professor Alcino
registrou se tratar de uma questão meio delicada, visto que além de solicitar vaga em disciplina, tal
aluna solicita também quebra de pré-requisito entre disciplinas. Somado a isso, tal aluna se encontra,
conforme consta no SIGA, em seu décimo nono período, estando talvez em seu último período de
dilação de prazo para a integralização do Curso. Por se tratar de uma situação que requer uma análise
mais abrangente, o Colegiado definiu no sentido da Coordenação do Curso levar o caso à Diretoria
de Graduação do Campus do Mucuri, para melhor esclarecimento sobre a situação, para posterior
deliberação  em  reunião  extraordinária  deste  Colegiado.  Alunos  Pedro  Henrique  Gomes  de
Oliveira e Lorena Melo Coelho: ambos solicitam vaga na disciplina ECV151, bem como a quebra
de pré-requisito da disciplina ECV113 – Estruturas de Concreto, Metálicas e de Madeira, para que
desse  modo,  posam  cursá-las  concomitantemente.  Concernente  aos  pedidos  de  quebra  de  pré-
requisitos,  definiram por não haver uma deliberação neste momento, para que se possa analisar mais
atentamente essa questão após consulta à PROGRAD sobre a validade da atual grade curricular do
Curso, tendo em vista que esta sofreu recentes alterações nesse sentido. Então, o professor Alcino
propôs o encaminhamento para que tais requerimentos possam ser deliberados em uma próxima
reunião extraordinária do Colegiado. Tal encaminhamento foi acatado por todos.  Ponto Incluso:
Requerimento da Aluna Mayara Isadora pereira Pacheco: sobre este ponto o professor Alcino
propôs que fosse analisado e deliberado juntamente aos demais documentos da próxima reunião
extraordinária. Tal proposta foi acatada por todos. Informes: o primeiro informe do professor Alcino
foi sobre o encaminhamento formal realizado pela Coordenação do Curso à Diretoria de Graduação
do Campus do Mucuri com solicitação por uma capacitação sobre a elaboração de Planos de Ensino,
informando que ainda não obteve o retorno de tal demanda.  Outro informe colocado pelo professor
Alcino foi sobre o evento da “Semana da Engenharia”, sendo colocado por ele que no dia sete de
março foi realizada uma reunião com os alunos do Curso para abordarem sobre o assunto. Informou
ainda que tal evento será organizado pelos alunos dos três cursos de engenharia do ICET. Ressaltou
que o enfoque do evento será para as  engenharias,  contudo não inviabilizará  a participação dos
alunos do Curso de Ciência e Tecnologia. Ainda, informou que tal evento terá a participação efetiva
do Curso de Engenharia Civil, tendo a previsão de ocorrência do dia primeiro a cinco de outubro do
ano em curso. O possível tema para o evento será “Mucuri: construindo os novos vales do presente.
Engenharia  e  desenvolvimento”.  Por  último,  informou  sobre  dois  memorandos  enviados  à
Coordenação do Curso de Ciência e Tecnologia - CeT, com solicitação de vagas em disciplinas com
códigos  deste  curso,  tendo  em  vista  o  recebimento  de  requerimentos  dos  alunos  do  Curso  de
Engenharia Civil Lucas Zeferino da Silva e Verônica Araújo Fabri, ambos ingressantes no Curso
através de processos de obtenção de novo título. No caso em tela, tais alunos não  conseguiram
vagas em algumas disciplinas por não terem prioridade sob os demais alunos do Curso de Ciência e
Tecnologia,   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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