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ATA DA 25ª 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 trinta minutos do dia vinte de junho 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 e os demais membros docentes: Cristiano Agenor Oliveira de Araújo, Thiago Alcântara Luiz,
Izabel  cristina  Marques,  Iara  Ferreira  de  Rezende  Costa  e  Flávio  Alchaar  Barbosa,   além  do
representante discente Kaelvin Mazzinghy de Azevedo. A professora Gledsa Alves Vieira justificou a
sua ausência. Cumprimentando e agradecendo a presença de todos, o professor Alcino deu início à
reunião  passando  ao  Ponto  01  da  Pauta:  Aprovação  de  Atas:  a  respeito,  o  professor  Alcino
questionou  aos  membros  se  havia  alguma  consideração  a  ser  feita  sobre  as  atas  das  reuniões
ordinária e extraordinária ocorridas nos dias vinte e seis de abril e três de maio, respectivamente.
Não havendo nenhuma manifestação, tais atas foram colocadas em votação, que foram aprovadas
por  três  votos  favoráveis  e  duas  abstenções,  justificadas  pelo  não  comparecimento  às  citadas
reuniões. Ponto de Pauta 02: Referendar Ajuste de nota do Aluno Dáfile Alves Peixoto:  sobre
esse ponto o professor Alcino apresentou o Memorando enviado à Coordenação pela professora Iara,
no qual solicita, enquanto orientadora,  o aproveitamento da nota de TCC, apresentado no semestre
2017/2, para o semestre 2018/1, do discente Dáfile Alves. Tal solicitação foi justificada pelo fato de
tal  aluno  não  ter  se  matriculado  na  disciplina  ECV502  –  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  no
semestre  da apresentação.  Foi exposto  pelo professor  Alcino que  outras  situações como essa  já
ocorreram e foram solucionadas. Então colocou em votação o deferimento da solicitação, que foi
aprovada por unanimidade. Ponto de Pauta 03: Referendar Abertura da Turma ENGT110 AA: a
esse respeito,  o professor Alcino mencionou que, no início do semestre houve uma demanda por
parte  de  um grupo  de  alunos  pela  abertura  de  uma  turma  extra  para  a  disciplina  ENGT110  –
Resistência dos Materiais I. E que a partir daí, foi feito um levantamento da lista de interessados e
foi verificado que alguns já estavam matriculados na mesma disciplina em outra turma e outros não
tinham condições  de  cursá-la.  Expôs  que  houve  reunião  com a  direção  do  ICET e  os  demais
coordenadores dos cursos das engenharias na intenção de atender a solicitação de abertura da turma,
sendo indicado o nome do professor Flávio Alchaar, como responsável para esta turma extra, uma
vez  que  este  professor  já  ministrava  as  outras  duas  turmas  desta  mesma  disciplina.  Ainda,  o
professor Alcino informou que, passado algum tempo, recebeu da Direção do ICET um documento
solicitando a abertura de tal Turma, na qual ficariam os professores Carlos Alexandrino e Alcino
como responsáveis  por ministrá-la. Informou ainda que, a coordenação do Curso de Engenharia
Civil encaminhou,  ad referendum, à PROGRAD, a solicitação de abertura da Turma, estando esta
aberta desde o dia onze de junho, sob a responsabilidade do professor Carlos Henrique. Esclareceu
que de acordo com o professor Carlos, tão logo finalize o processo seletivo para professor substituto
em andamento, o candidato selecionado irá assumir tal turma. Por fim, o professor Alcino propôs o
encaminhamento no sentido do Colegiado referendar tal abertura de Turma Extra. Sendo assim, tal
proposta foi submetida à votação que foi aprovada por unanimidade. Outros assuntos: não havendo
mais nenhum assunto a ser tratado, o professor Alcino usou esse ponto para passar alguns informes:
1- informou sobre o breve lançamento de Edital pela Diretoria de Infraestrutura da UFVJM com
abertura de quatro vagas para estágio remunerado para os alunos do Curso de Engenharia Civil, com
atuação nos outros campi da UFVJM. 2- informou sobre a Semana da Engenharia que está prevista
para ocorrer entre os dias  primeiro e cinco de outubro do ano em curso, com o tema “Mucuri:
construindo os novos vales do presente. Engenharia e desenvolvimento”. Informou ainda que tal
evento terá a participação da Mellius-  Empresa Júnior e do CREA Júnior. Ainda que o evento será
de responsabilidade dos alunos das Engenharias com o suporte  e orientação dos docentes. Informou
que haverá palestras,  mini-cursos, mesas redondas e outras atividades.  Ainda, esclareceu que na
referida  semana  haverá  aulas,  mas  que  os  docentes  que  tiverem  interesse  poderão  explorar  a
ocorrência do evento como forma de atividade didática - pedagógica.  3- outro informe foi sobre a
reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, registrando que o mesmo deve ser atualizado
até o dia 31 de agosto deste ano. Registrou que o NDE está se reunindo no intuito de receber dos
docentes as propostas de alterações das ementas das disciplinas  a fim de que haja um alinhamento
dos eixos.  Salientou que o PPC vai além da estrutura curricular e solicitou a colaboração de todos os
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docentes nesse processo de atualização do PPC. 4- por último, informou sobre a solicitação junto à
Direção do ICET, de adequação da sala 108 para as práticas pedagógicas do Curso. Repassou a
informação do Reitor de que não há, em momento atual, recurso financeiro para a construção do
galpão das engenharias, mas sim para reformas e adequações. Então informou que haverá reunião da
Coordenação do Curso com a Direção do ICET, no intuito de se abordar sobre a adequação da sala
108, a fim de que tal espaço venha a se transformar em laboratório para o Curso de Engenharia Civil.
Sobre  um outro  espaço  para  as  aulas  práticas  do  Curso,  o  professor  Alcino  informou que  está
ocorrendo um movimento, junto à Direção para que o laboratório 101 venha a ser disponibilizado
para tal fim. 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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