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ATA DA 26ª 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 dezessete de julho 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:  Daniel  Moraes Santos,  Cristiano Agenor Oliveira  de Araújo,  Thiago
Alcântara  Luiz,  Gledsa  Alves  Vieira,  Iara  Ferreira  de Rezende,  Danilo  Bento  Oliveira  e  Flávio
Alchaar  Barbosa,   além  dos  representantes   discentes  Kaelvin  Mazzinghy  de  Azevedo  e  Luiz
Henrique Esteves.  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 20/06/2018: a respeito, o professor Alcino questionou aos membros se havia alguma
consideração  a  ser  feita  sobre  a  referida  ata.  Não  havendo  nenhuma  manifestação,  tal  ata  foi
colocada em votação, que foi aprovada por sete votos favoráveis e uma abstenção da professora
Gledsa,  justificada pelo  não comparecimento à  citada  reunião. Após,  o  professor  Alcino  propôs
incluir  um ponto  para  tratar  da  solicitação  de horário  especial,  em virtude  de  afastamento  para
atividade política, do professor Antônio Jorge de Lima Gomes. Passou-se então ao  Ponto de Pauta
Incluso:  Referendar Horário  Especial:  nesse  ponto  foi  exposto  pelo  professor  Alcino  que  tal
solicitação se trata do encaminhamento de cronograma de atividades em horário especial  para a
conclusão da disciplina ECV130 -  Organização e Execução de Obras,  ministrada pelo professor
Antônio Jorge, em virtude do afastamento deste, de sete de julho a sete de outubro deste ano, para
concorrer a cargo político. Esclareceu que tal docente irá atrasar o início das atividades do próximo
semestre letivo, contudo tal atraso, não acarretará prejuízo à conclusão da carga horária total das
disciplinas a serem ministradas por ele. Registrou que o  cronograma de atividades, bem como o
Termo de aceite assinado pelos alunos foram enviados aos membros do Colegiado para apreciação e,
não havendo nenhuma  manifestação contrária, a solicitação foi aprovada ad referendum. Então, o
professor  Alcino  colocou  em  votação  a  aprovação  e  tal  solicitação,  que  foi  aprovada  por
unanimidade. A seguir, o professor Alcino propôs a inversão dos pontos da pauta passando para o
Ponto de Pauta 05: Laboratórios: à respeito, o professor Alcino relatou sobre o diálogo constante
com a Direção do ICET, no sentido da liberação de espaços para as atividades  práticas do Curso.
Então  informou que  já  foi  encaminhado  à  Direção,  o  projeto,  bem como o  orçamento  para   a
adequação  do  laboratório  108,  a  fim  de  que  este  espaço  possa  atender,  de  forma  segura,  as
necessidades das aulas práticas do Curso. Esclareceu que tais documentos foram  enviados à Reitoria
e aguarda-se o retorno. Ainda, foi informado pelo professor Alcino que foi solicitado à Direção um
outro espaço, além do laboratório 108, sendo disponibilizado o laboratório   101, que atualmente
encontra-se sob a responsabilidade do professor Márcio Macedo, mas que já foi acertado que tal
espaço poderá ser utilizado de maneira compartilhada. Desse modo, o professor Alcino registrou
que, caso algum docente do Curso tenha interesse em utilizar tal espaço, deverá entrar em contato
com o professor Márcio.  Ponto de Pauta 2: Instrumento de Avaliação do Ensino – IAE: sobre
esse ponto, o professor Alcino abordou sobre o Memorando Circular nº 06/2018 recebido da Pro-
Reitoria de Graduação – PROGRAD, no qual solicita o envio pelos coordenadores, das informações
quanto à análise do IAE dos semestres 2017/1 e 2017/2, bem como o encaminhamento das ações a
serem tomadas em relação aos resultados da avaliação. Nesse sentido, o professor Alcino pontuou as
demandas  levantadas  de  acordo  com  as  respostas  obtidas  na  avaliação,  sugerindo  as  ações  da
coordenação do Curso de Engenharia Civil, a serem enviadas como resposta à PROGRAD. São elas:
1- Ausência de ambiente mais humanizado, espaços de convivência e descanso:  propôs enviar
memorando à Diretoria de Infraestrutura da UFVJM, questionando o porquê da não existência de
tais espaços e a previsão de vir a existir espaços de lazer e descanso para a comunidade acadêmica
do Campus do Mucuri. Nesse sentido, o discente Kaelvin sugeriu questionar a viabilidade de utilizar
a área localizada atrás da biblioteca do Campus do Mucuri para a construção de tal espaço. Então o
Colegiado decidiu por marcar uma reunião com a Diretoria de  Infraestrutura da UFVJM, com a
participação de docentes e discentes para discutirem sobre  o tema. 2- Unidades Curriculares  que
não fazem aplicação na atuação profissional: foi sugerido pelo professor Alcino informar que já
estão ocorrendo as discussões para a reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso – PPC.  3-
Ausência de visita técnica e atividades práticas em campo e em laboratório: sobre a ausência de
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aulas práticas, propôs informar da não existência  do  galpão das engenharias e sobre a ausência de
visitas técnicas propôs informar que o Curso vem proporcionando com frequência tal atividade.  4-
Falta de comunicação entre coordenação, docentes e discentes: nesse ponto, o professor Alcino
propôs informar que a atual coordenação vem mantendo um canal aberto de comunicação com os
discentes do Curso, seja através de reuniões frequentes, envio de documentos do Curso através do
portal da Universidade e outros. 5-   Ausência de planejamento na oferta das disciplinas: sugeriu
informar que tal planejamento já está sendo feito, para o semestre 2018/2.  6- Não publicação dos
Planos de Ensino: à respeito, o professor Alcino registrou que no atual semestre letivo não houve
falha nesse quesito. 7- Ausência de penalização aos docentes e coordenadores que não cumprem
as regras:  sugeriu informar que não houve, pela coordenação do Curso, o recebimento de nenhum
documento  formal  com  reclamação  de  qualquer  servidor.  Nesse  sentido,  o  professor  Cristiano
sugeriu  que  os  discentes  possam  formalizar  suas  reclamações,  podendo  ser  de  forma  não
identificada, através dos Centros Acadêmicos – CAs.  8- Falha nas metodologias formativas no
processo  de  ensino  aprendizagem,  se  limitando  apenas  às  provas  como avaliação:   sugeriu
informar  que  tais  deficiências  já  estão  sendo  solucionadas.  9-  Ausência  de  comunicação
antecipada dos  docentes quanto às ausências e atrasos recorrentes: sugeriu o mesmo descrito no
item 7. 10- Falta de proposição de pesquisas (iniciação científica) e extensão pelos docentes: Os
docentes e discentes estão sendo incentivados a realizarem tais atividades. 11- Falta de alojamento
e /ou moradia estudantil: sugeriu o mesmo descrito no item 1. 12- Problemas de conforto térmico
e acústico nas  salas de aula e  biblioteca:  sugeriu o mesmo descrito  no item 1.  13-  Falta  de
tomadas nas cabines da biblioteca: sugeriu o mesmo descrito no item 1. 14- Péssima organização
dos livros na biblioteca: sugeriu encaminhar memorando à bibliotecária responsável abordando tal
reclamação. 15- Carga horária incompatível com a ementa: sugeriu o mesmo descrito no item 2.
16- Falta de prosseguimento nas Unidades Curriculares da mesma área do conhecimento em
períodos  subsequente  na  estrutura  curricular: sugeriu  o  mesmo  descrito  no  item  2.  Como
encaminhamento final deste ponto de pauta, o professor Alcino submeteu as sugestões de respostas à
PROGRAD à votação, que foram aprovadas por unanimidade. Por fim, ele solicitou dos docentes
que  estimulem  os  alunos  a  participarem  do  IAE,  levando  em  consideração  a  baixa  adesão  de
participantes, no atual semestre.  Ponto de Pauta 03: Plano de Oferta de Disciplinas e Horários
2018/2: No que se refere a este ponto, o professor Alcino registrou que a grade de  horários para as
aulas do próximo semestre será mantida, podendo haver pequenas alterações pontuais. Esclareceu
sobre o questionário enviado aos alunos do Curso com pesquisa de interesse por oferta de disciplinas
de  natureza  Obrigatória  (O)  e  de  Livre  Escolha  (LE)  para  o  semestre  2018/2  ,  bem como  de
manifestação de desejo de alteração dos horários das disciplinas. Nesse sentido, o professor Alcino
registrou que houve elevada demanda por alteração dos horários das disciplinas ECV151 - Pontes e
Grandes Estruturas e ECV152 - Estradas e Pavimentação, sendo proposto a flexibilização do horário
de tais disciplinas, de modo que o aluno possa cursá-las em um mesmo semestre sem que haja
choque de horários. Colocada em votação, tal proposta foi aprovada por unanimidade. Ainda, foi
proposto a flexibilização do horário da disciplina ENGT161 - Legislação e Ética Profissional, sendo
aprovado por todos. Como encaminhamento, o professor Alcino ficou de conversar com os docentes
responsáveis por tais disciplinas, de maneira que haja o menor impacto possível. Com relação ao
Plano de Oferta,  o professor  Alcino apresentou planilha com as disciplinas com códigos ECV,
contendo a previsão  do número de turmas a serem ofertadas, baseada em pesquisa de dados como a
média de retenção nos três últimos semestres, total de matriculados atualmente com matrículas do
BCeT e outras engenharias e a previsão total de alunos, com o fator de erro para cada disciplina.
Ressaltou  que  para  as  disciplinas  com  códigos  ENGT,  ainda  haverá  discussão  com  os  outros
coordenadores das engenharias  hídrica e de produção. De acordo com a planilha apresentada,  a
previsão  será  pela  abertura  de  uma  turma  para  cada  disciplina  com  código  ECV.  Como
encaminhamento,  o  professor  Alcino  ficou  de  enviar,  após  retorno  dos  outros  coordenadores,
novamente  aos  membros  o  Plano  de  Oferta  2018/2  concluído,  para  posterior  apreciação  pelo
Colegiado. Com relação à lista de disciplinas LEs, apontadas na pesquisa de interesse pelos alunos, o
professor Alcino propôs proceder a análise de quais poderiam ser  ofertadas,  esclarecendo que o
Curso  ofertou  nove  disciplinas  LEs  no  atual  semestre  letivo  e  propôs  que  as  mesmas  fossem
mantidas para o semestre 2018/2. Colocada em votação, todos aprovaram tal proposta. Ainda, ficou
definido pela  inclusão da oferta   das seguintes disciplinas para o próximo semestre:  ECV302 -
Concretos Especiais, sob possível responsabilidade do professor substituto Felipe Pereira, ECV308 -
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Instalações Prediais II, sob possível     responsabilidade da professora Iara, ECV315 - Estruturas de
Madeira,  sob possível     responsabilidade do professor Flávio, ECV316 – Geotécnica,     sob
possível     responsabilidade do professor substituto André Froede. Com relação à disciplina ECV312
- Construção de Edifícios II,  a ser também incluída no Plano de Oferta, o professor Alcino consultou
a professora Gledsa sobre a possibilidade da mesma assumir tal disciplina, propondo que a disciplina
ECV317 - Transportes Urbanos,  atualmente sob a responsabilidade desta professora, passasse para o
professor substituto Manoel  Otávio. Foi respondido pela professora Gledsa que necessitaria de um
tempo para analisar a proposta e que daria uma resposta mais adiante. Na sequência, foi ressaltado
pelo professor Alcino que foi dado um prazo pela Direção do ICET de até o dia dezoito do mês
corrente para os coordenadores encaminharem os Planos de Oferta de Disciplinas. Ainda sobre o
Plano do Oferta de Disciplinas, o professor Cristiano questionou o por quê da professora Gledsa
assumir a disciplina  ECV312 - Construção de Edifícios II, proposto pelo professor Alcino, já que ela
já assume a disciplina ECV140 – Construção de Edifícios I, sendo ambas não pertencentes à área do
concurso prestado por ela.  Então foi exposto pelo professor Alcino que tal proposta se justifica pelo
melhor  alinhamento  das  disciplinas,  tanto  para  a  professora  Gledsa,  quanto  para  os  professores
Manoel Otávio e Iara. Então, nesse momento o professor Alcino voltou a questionar a professora
Gledsa sobre a proposta apresentada, sendo negativa a  resposta. Então, como encaminhamento, o
professor  Alcino  ficou  de  consultar  o  professor  Manoel  Otávio  sobre  a  sua  disponibilidade  em
assumir a disciplina ECV312 - Construção de Edifícios II, uma vez que só há a previsão de abertura
de  uma  turma,  e  não  duas  como  atualmente,   da  disciplina  ECV150  –  Análise  e  projetos  de
Transporte, assumidas por este docente. Sobre a grade de horários, ficou de apresentar novamente
aos membros, após alguns ajustes. Ponto de Pauta 04: Minuta de Resolução de TCC: tendo em
vista o avançar das horas, o professor Alcino propôs a retirada deste ponto de pauta, ficando a ser
tratado na próxima reunião. Todos concordaram. 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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