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ATA DA 27ª 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 quatro do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-
se na Sala de Reuniões do segundo 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:  Izabel  Cristina Marques,  Thiago Alcântara  Luiz,  Eduardo
Lourenço  Pinto,  além  dos  representantes  discentes  Kaelvin  Mazzinghy  de  Azevedo  e  Vinícius
Ornelas Esteves. Cumprimentando e agradecendo a presença de todos, o professor Alcino deu início
à reunião passando ao  Ponto 01. Aprovação das atas das reuniões ocorridas em 17/07/2018 e
25/07/2018: a respeito, o professor Alcino questionou aos membros se havia alguma consideração a
ser feita sobre as referidas atas. A professora Izabel, enquanto suplente da professora Gledsa e em
nome da mesma, pediu que a ata do dia 17/07/2018 fosse aprovada em dia que ela pudesse estar
presente,  pois  se  referia  a  mudanças relacionadas à  disciplinas que a  docente  ministra.  Após,  o
professor Alcino sugeriu que a aprovação da ata do dia 17/07/2018 fosse submetida na próxima
reunião do Colegiado, seja ela ordinária ou extraordinária. Sugestão aprovada por unanimidade. A
ata do dia 25/07/2017 foi aprovada, com 1 abstenção da professora Izabel, que alegou não estar
presente  na referida reunião.  Passou-se  então ao  Ponto  02.  Requerimentos encaminhados por
alunos: Neste ponto foram apresentados os requerimentos dos alunos, aos quais se seguem, com as
devidas deliberações:  01. Requerimento do aluno Djalma Theodoro da Silva: foi exposto que o
aluno se encontra no 10° período com quase 90% da carga horária do curso concluída, e que o
mesmo pede a abertura de uma vaga na disciplina ENGT161 – Legislação e Ética Profissional, sendo
que precisa, além desta, de outras três disciplinas, nas quais já se encontra matriculado, para a devida
integralização do curso. Posto isto, o Colegiado deliberou por unanimidade pela abertura de vaga na
disciplina ENGT161 (turma A), para a matrícula do discente Djalma, por entender que o mesmo se
encontra em plenas capacidades de integralização do curso, ainda neste semestre de 2018/2.  02.
Requerimento dos discentes Karine de Oliveira Santos e João Pedro Ferreira de Azevedo: Foi
apresentado  os  requerimentos  dos  discentes  onde  os  mesmos  pedem uma  vaga  nas  disciplinas
ECV152 – Estradas e Pavimentação e ECV112 – Mecânica dos Solos, respectivamente. Deliberou-
se por indeferir a abertura de vagas, pois os discentes, em questão, tem plenas condições de disputar
as vagas das referidas disciplinas nos próximos semestres,  até a devida integralização do curso.
Sendo indeferido por 3 votos favoráveis e 3 contrários,  onde o professor Alcino deu o voto de
minerva.  03. Requerimento da discente Samanta de Cássia Barral:  neste  ponto o  professor
Alcino explicou a situação da aluna Samanta, onde a mesma requeria junto ao Colegiado a revisão
da frequência na disciplina ENGT120 – Técnicas e Materiais de Construção I, e como o pedido se
deu após o término do semestre, foi pedido tal revisão ao docente responsável pela disciplina, o
professor Stênio Cavalier Cabral, que após a revisão informou o equívoco à Coordenação, pois a
aluna havia entrado na turma na data limite de matrícula, após a Coordenação resolveu junto ao
DRCA a mudança no SIGA. Desta forma o professor Alcino trouxe o caso para ser referendado.
Referendado  por  unanimidade. Passou-se  então  ao Ponto  03.  Informes:  01.  Neste  momento  o
professor Alcino abordou a situação decorrida com a docente Aruana Rocha Barros, onde foram
tomadas decisões durante a semana de ajuste de matrícula, para que a docente não ficasse sem a
carga horária mínima semanal. O professor Alcino relatou que foram ofertadas três disciplinas de
responsabilidade  da  professora  Aruana  para  o  semestre  2018/2,  onde  foi  ofertada  a  disciplina
ECV311 – Saneamento Ambiental, que até a semana de ajuste não havia sido matriculado nenhum
aluno. Desta forma, o professor Alcino, junto aos outros Coordenadores das Engenharias, pediram a
abertura de mais uma turma para ENGT141 - Saneamento, que também não obteve matricula de
alunos interessados, durante a  semana de ajuste. Posto isto foi decidido junto com a docente Aruana
a divisão da disciplina CTT218 – Tratamento de Efluentes, com o professor Elton Santos Franco,
também de comum acordo.  02. Foi  lembrado a todos da importância  da I  Sengen (Semana das
Engenharias), onde o professor Alcino pediu a todos os membros que dessem ampla divulgação ao
evento devido  sua importância tanto para o curso, quanto para ICET e Universidade como um todo.
Pediu ainda que os membros incentivassem aos alunos para que frequentem os cursos, palestras e
workshops da I Sengen. Ponto 04. Outros Assuntos: sobre esse ponto, não houve manifestações e
pontos inclusos. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, segue
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assinada por mim,  secretária e pelo presidente do Colegiado.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

____________________________
                  Dayene Duarte Melgaço
                             Secretária

_____________________________
Alcino de Oliveira Costa Neto

Presidente
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