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

maio de 2019. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aos dez dias do mês de maio de 2019, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 4146 

da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, reuniu-se 

o Colegiado de Curso de Engenharia Civil, conforme convocação no 002/2019 -CCEC, 

de seis de maio de 2019, estando presentes os Professores Fabiano Cesar Tosetti Leal, 

Antônio Eduardo Polisseni, Mauricio Leonardo Aguilar Molina, Marcelo Miranda 

Barros, Alexandre Abrahão Cury, Gislaine dos Santos e a discente Adriele de Almeida 

Valle. Havendo número legal de presentes o presidente iniciou a sessão. ORDEM DO 

DIA. 1. Ata da reunião do dia cinco de abril de 2019. O presidente colocou em 

discussão a ata da reunião realizada em cinco de abril de 2019, 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. Ampliação do rol de disciplinas eletivas para o curso de 

Engenharia Civil. O Professor Fabiano passou a palavra para o Professor Alexandre 

Abarahão Cury para que o mesmo relatasse a proposta de ampliação do rol de 

disciplinas eletivas oferecidas pelo Departamento de Mecânica Aplicada e 

Computacional. Iniciando sua explanação o Professor Alexandre Cury informou que há 

muito interesse dos alunos da graduação em cursar as disciplinas do Programa de Pós 

Graduação em Engenharia Civil. Para que isso fosse possível a Coordenação do 

programa mudou o calendário de seu oferecimento para que houvesse a coincidência 

com o calendário da graduação possibilitando, dessa forma, a matrícula dos discentes da 

graduação. Houve discussão entre os membros do colegiado no sentido de que estas 

disciplinas podem ser contabilizadas no processo de flexibilização curricular. O 

Professor Alexandre informou que, de acordo com os regulametos da graduação e da 

pós-graduação, o aluno poderá aproveitar a disciplina cursada caso ingresse no 

Mestrado. O Professor Fabiano informou que a inclusão das disciplinas do Programa de 

Pós Graduação em Engenharia Civil como eletivas para a graduação foram aprovadas 

em reunião do NDE. Em continuidade das discussões o Professor Fabiano afirmou estar 

em dúvida sobre como essas disciplinas comporiam o rol de disciplinas eletivas: se 

manteriam o mesmo código da pós ou se seria necessário a criação de uma nova 

disciplina para a graduação com a mesma carga horária e conteúdo programático, 

ficando de consultar a CDARA sobre como proceder. Informou também, poderá enviar 

e-mail aos alunos informando sobre a disponibilização dessas de disciplinas para os 

alunos da graduação. A seguir iniciou-se discussão acerca dos pré-requisitos, sendo 

informado pelo Professor Alexandre que, embora as diciplinas do programa de pós-

graduação não tenham pré-requisitos, poderá ser divulgada uma tabela de recomendação 

sobre as disciplinas que devem ser cursadas anteriormente, funcionando como um 

quadro de pré-requisitos recomendados. Esta determinação foi aprovada por 

unanimidade. A discente Adriele informou que os alunos encontram o problema se não 

haver disciplinas eletivas o suficiente para conseguir a ênfase. O Professor Fabiano 

sugeriu que os grupos de alunos com interesses em determinadas disciplinas eletivas se 

reúnam e informem à Coordenação de Curso, a fim de que a demanda seja repassada 

aos departamentos. 3. BIM. Apresentação pelo Professor Mauricio Leonardo de 

Aguilar Molina. O Professor Fabiano passou a palavra para o Professor Mauricio para 

que fizesse sua apresentação sobre Building Information Modeling – BIM (Modelagem 

da Informação da Construção). Após a importante e necessária apresentação dessa 

ferramenta, iniciaram-se as ponderações dos presentes. O Professor Antônio Eduardo 

Polisseni, em sua intervenção, ressaltou que a quebra de paradigma já é uma realidade, 

portanto é necessário o estudo de novas ferramentas no contexto da Engenharia Civil. A 



discente Adriele mencionou uma disciplina do curso Engenharia Computacional que é o 

Desenho Técnico no Computador, que possui uma parte prática e tecnológica muito 

interessante. Professor Polisseni sugeriu que os professores passem a abordar em suas 

aulas as novas tecnologias existentes, como o BIM, por exemplo. A Professora Gislaine 

dos Santos ressaltou que existem disciplinas na grade de Engenharia Civil que não 

parecem ser tão adequadas ao curso, por exemplo, Algoritmos no primeiro semestre, 

que por vezes, desmotiva os alunos e não tem relação com nenhum conteúdo, já que o 

ICE direciona o conteúdo de forma geral para todas as Engenharias. Houve discussões 

sobre a necessidade de inserir conteúdos tecnológicos na grade da Engenharia Civil. O 

Professor Fabiano sugeriu que a ferramenta BIM possa ser iserida noi contexto de 

alguma disciplina integradora Ficou decidido que as discussões sobre esse tema não se 

encerrariam nessa reunião, devendo ser continuamente abordada no processo de 

implementação das novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Engenharia. 

Encerrada a reunião, eu, Ludmilla Castañon Antunes lavrei a presente ata a qual assino 

e, se aprovada, será assinada por todos. Juiz de Fora, 10 de maio de 2019. xxxxxxxxxxx 


