
Ata da reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Civil realizada em cinco de 

abril de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aos cinco dias do mês de abril de 2019, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de 

reuniões do Conselho de Unidade da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal 

de Juiz de Fora – UFJF, reuniu-se o Colegiado de Curso de Engenharia Civil, conforme 

convocação no 001/2019 -CCEC, de três de abril de 2019, estando presentes os 

Professores Fabiano Cesar Tosetti Leal, Jordan Henrique de Souza, Antônio Eduardo 

Polisseni, Mauricio Leonardo Aguilar Molina, Marcelo Miranda Barros, Gislaine dos 

Santos, Marconi Fonseca de Moraes e os discentes Adriele de Almeida Valle e Caio 

Miquelito de Castro. Havendo número legal de presentes o presidente iniciou a sessão.  

ORDEM DO DIA. 1. Ata da reunião do dia vinte e oito de novembro de 2018. O 

presidente colocou em discussão a ata da reunião realizada em vinte e oito de novembro 

de 2018, encaminhada aos membros juntamente com a convocação. Não havendo 

manifestações no sentido de alterá-la, a mesma foi colocada em votação sendo aprovada 

por unanimidade dos membros presentes. 2. Discussão sobre a minuta de regimento 

da COE para o curso de Engenharia Civil. O Professor Fabiano reafirmou a 

necessidade do curso de Engenharia Civil constituir a sua Comissão Orientadora de 

Estágios – COE – em acordo com o que determinam as legislações em vigor, 

notadamente o disposto no Regulamento Acadêmico da Graduação – RAG e Resolução 

115/2014 CONGRAD. Esclareceu ainda que enquanto o curso não aprovar a sua COE, 

o Coordenador do Curso permanece como único responsável pela assinatura dos planos 

de atividades apresentados pelos discentes, pelo acompanhamento dos estágios e pela 

apreciação das avaliações dos estágios obrigatórios. Ressaltou que não vê problema em 

continuar com essa responsabilidade, porém, durante seu período de férias essas 

atividades ficam comprometidas, sendo necessário constituir outro docente como 

responsável pela documentação, esclarecendo que o Professor Jordan, Vice-

Coordenador, tem assumido essa atribuição. Ponderou que como a minuta proposta 

atribui responsabilidade pelo estágio, obrigatório ou não, para todos os docentes do 

curso, acha prudente que a minuta seja apresentada e discutida nos Departamentos para 

que todos a conheçam e possa entrar em discussão e deliberação em uma próxima 

reunião do Colegiado de Curso. Assim estabeleceu um prazo de 30 (trinta) dias para 

essa discussão e retorno ao Colegiado de Curso como ponto de pauta. 3. Apresentação 

da proposta da Direção da Faculdade de Engenharia sobre discussão das novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Engenharia. O Professor 

Fabiano informou que em uma reunião conjunta entre a Pró-Reitoria de Graduação, 

Direção da Faculdade de Engenharia e Coordenadores dos Cursos aqui sediados, foi 

criado um fórum permanente para discussão das novas DCN’s. Por proposta da Direção 

da Faculdade de Engenharia serão realizados eventos mensais sobre o tema para que os 

cursos possam melhor conhecer as diretrizes e, quando determinado pelos órgãos 

competentes, implantá-las sem prejuízo inclusive de atribuições profissionais. Como 

primeiro evento está programado para o dia 23 de abril, na parte da manhã, a vinda da 

Professora Maria das Vitórias, Pró-Reitora de Graduação da UFRN, que falará sobre a 

experiência da Universidade com relação à LDB e DCN. O Professor Fabiano informou 

ainda sobre as discussões sobre a inserção da Extensão nos currículos dos cursos de 

graduação, exigência legal estabelecida pelo PNE 2014-2024, na Meta Estratégica 12.7, 

e na resolução Nº 7/2018 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação. Esclareceu que a UFJF através de sua Pró-Reitoria de Extensão criou um 

grupo de trabalho, do qual faz parte como representante do CONGRAD, para as devidas 

discussões sobre como inserir a extensão em 10% (dez por cento) da carga horária total 

dos cursos. Essa discussão nos cursos, por orientação da Pró-Reitoria de Extensão, 



deverá ser conduzida pelo NDE de cada curso. 4. Discussão sobre agenda do 

Colegiado de Curso para o ano de 2019. O Professor Fabiano informou a justa 

preocupação do Professor Mauricio com as atividades a serem desenvolvidas pelo 

Colegiado de Curso em função da necessidade de implantação das novas DCN’s e a 

inserção de atividades de extensão no currículo do curso. Informou que em conversa 

particular com o Professor Mauricio, esse alegou a necessidade de se estabelecer um 

calendário de reuniões do Colegiado do Curso para debatermos em tempo hábil todas 

essas alterações que estão por vir. Após algumas ponderações ficou decidido que o 

Colegiado se reunirá mensalmente com atividades pré-programadas. Assim em uma 

próxima reunião, a princípio no dia 10 de maio de 2019, o Professor Mauricio se 

prontificou a fazer uma apresentação sobre BIM - Modelagem da Informação da 

Construção. Nada mais havendo a tratar eu, Fabiano Cesar Tosetti Leal, lavrei a 

presente ata, a qual assino e, se aprovada, será assinada por todos. Juiz de Fora, 5 de 

abril de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


