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ATA DA 28ª 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 trinta  e um do mês de outubro 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: Daniel Morais Santos, Cristiano Agenor Oliveira de Araújo,
Thiago Alcântara Luiz, Gledsa Alves Vieira, Flávio Alchaar Barbosa,  Eduardo Lourenço Pinto e Iara
Ferreira  de Rezende,  além dos representantes discentes Luis  Henrique Viana Esteves e  Vinícius
Ornelas Esteves. Cumprimentando e agradecendo a presença de todos, o professor Alcino deu início
à reunião solicitando a inclusão de um ponto para a aprovação de Atas. Sendo concordado por todos,
o professor Alcino registrou que além da aprovação da Ata da última reunião, ocorrida em vinte e
quatro de setembro deste ano, havia a necessidade de aprovação da Ata da 26ª Reunião Ordinária
ocorrida no dia dezessete de julho deste ano, que não fora aprovada na reunião subsequente a esta,
por  solicitação  da  professora  Gledsa.  Então  passou-se  à Aprovação  das  Atas  das  Reuniões
Ordinárias ocorridas em 17/07/2018 e 24/09/2018: então, o professor Alcino iniciou submetendo,
em primeiro lugar, a aprovação da Ata da 27ª Reunião Ordinária, ocorrida no mês de setembro,
sendo aprovada,  com uma abstenção.  A seguir,  antes da submissão da aprovação da Ata da 26ª
reunião  Ordinária,  ocorrida  em dezessete  de  julho,  o  professor  Alcino  passou  a  palavra  para  a
professora Gledsa para que a mesma apresentasse a sua manifestação. Assim sendo, após expostas as
considerações acerca do Ponto de Pauta 03 de tal Ata, que tratou do Plano de Oferta de Disciplinas e
Horários 2018/1, a Ata foi colocada em votação, sendo aprovada por sete votos favoráveis, um voto
contrário e uma abstenção. Ponto de Pauta 01: Comissão de Atividades Complementares: Acerca
desse ponto, o professor Alcino abordou sobre a morosidade do processo de lançamento das horas de
atividades complementares nos históricos escolares dos alunos formandos, ao final de cada semestre,
argumentado que a Coordenação do Curso vem sendo sobrecarregada com tal atividade devido ao
elevado número de alunos formandos, o pouco tempo para o lançamento e falhas no SIGA no final
do  semestre  o que  atrasa  tudo.  Posto  isso,  propôs  a  formação de uma Comissão  de Atividades
Complementares, a ser composta por docentes que ministram aulas no Curso. Ainda, registrou que
tal Comissão teria como primeira ação a revisão da atual Resolução de Atividades Complementares
do Curso, de modo a proceder com as reflexões necessárias, como carga horária total de atividades
complementares  e  outras.  Outra  ação  proposta  pelo  professor  Alcino  para  a  Comissão  seria  a
realização  de  um planejamento  entre  os  membros  a  fim de  proceder  com os  lançamentos  das
atividades complementares no Sistema SIGA. Nesse sentido,  o professor Daniel  Moraes sugeriu
seguir os moldes do Curso de Ciência e Tecnologia, no qual já existe uma comissão para tal fim e
onde é apresentado aos alunos um prazo para efetuarem as devidas inscrições para a conferência das
atividades complementares, anteriormente à entrega dos documentos comprobatórios. Na sequência,
o professor Alcino questionou sobre a disponibilidade de algum membro vir a compor a referida
Comissão. O professor Alcino indagou sobre a possibilidade de os professores temporários (Manoel,
Felipe e Breno) participarem e que se fosse possível, designaria os mesmos para compôr a comissão.
Logo,  os  professores  Alcino,  Daniel,  Cristiano,  Eduardo  e  Iara  apresentaram  seus  nomes  à
disposição para compor tal Comissão. Então o professor Alcino submeteu tais nomes à apreciação do
Colegiado que foram aprovados, por unanimidade, ficando o professor Alcino como presidente da
Comissão e todos os membros teriam mandato de um ano. Ponto de Pauta 02: Outros Assuntos:
não houve nenhum outro assunto a ser tratado.  Ponto de Pauta 03: Informes: no que se refere a
este ponto o professor Alcino informou sobre o Memorando Circular 001/2018/ ECV, enviado aos
docentes, com solicitação de planejamento das atividades práticas das disciplinas com código ENGT
e ECV. Registrou que as respostas obtidas através deste Memorando serão enviadas à Divisão de
Apoio Pedagógico – DAP/PROGRAD, a fim de evidenciar a relação de atividades práticas a serem
desenvolvidas  no  Curso.  Outro  informe  registrado  pelo  professor  Alcino  foi  em  relação  ao
Memorando 085/2018/ ECV, enviado ao Setor de Patrimônio do Campus do Mucuri, no qual solicita
planilha com informações sobre todos os equipamentos existentes nos laboratórios do ICET. Nesse
sentido o professor Alcino ressaltou que tais informações deverão constar no Projeto Pedagógico do
Curso – PPC, razão pela qual se deve fazer o levantamento e a identificação de tais equipamentos.
Por último, informou sobre o  Memorando 091/2018/ECV, enviado à Diretoria de Administração do
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Campus do Mucuri, no qual solicita informações sobre a disponibilidade do quantitativo existente de
materiais  e  insumos,  necessários  às  aulas  práticas  no  laboratório  108,  bem  como  a  possível
efetivação do envio de tais materiais, destacando que foi anexado uma lista dos materiais e insumos
faltosos no laboratório. Além disso, foi abordado em tal Memorando sobre a recorrente falta de
veículos e motoristas gerando desmarcação, na véspera, de atividades já aceitas e liberadas pelo setor
de transporte. 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.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

____________________________
                Gianna Cláudia de Castro Reis
                             Secretária

_____________________________
Alcino de Oliveira Costa Neto

Presidente
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