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

julho de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aos cinco dias do mês de julho de 2018, às dezesseis 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 002/2018 - CCEC, de dois de julho de 2018, estando presentes os 

Professores Fabiano Cesar Tosetti Leal, Jordan Henrique de Souza, José Antonio Aravena 

Reys, Marcelo Miranda Barros, Alexandre Abrahão Cury, Tatiana Tavares Rodriguez e 

os discentes Vicente Júnio de Oliveira Rosse e Lívia Mazzeu Grizendi. Havendo número 

legal de presentes, o presidente iniciou a sessão solicitando à TAE Ludmilla Castañon 

Antunes para secretariar os trabalhos. Iniciando os trabalhos o presidente justificou as 

ausências dos professores Fabrício Borges Cambraia, Gislaine dos Santos e Marconi 

Fonseca de Moraes, por compromissos previamente assumidos. Solicitou também a 

alteração da ordem do dia passando a proposta de criação de disciplina eletiva pelo 

Departamento de Transportes e Geotecnia para o terceiro item da pauta, a fim de que não 

houvesse problemas com o quórum para a sua deliberação, proposta aprovada por 

unanimidade. ORDEM DO DIA. 1. Ata da reunião do dia treze de abril de 2018. O 

presidente colocou em discussão a ata da reunião realizada em treze de abril 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 votos dos presentes. 2. Discussão e deliberação sobre os Trabalhos 

de Conclusão de Curso I referentes aos alunos matriculados em 2018/1. O Presidente 

passou a palavra à Professora Tatiana para que a mesma fizesse seu relato sobre o 

desenvolvimento e avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso I (TCC I) 

apresentados na disciplina sob sua responsabilidade. A Prof. Tatiana informou que nas 

suas duas turmas de TCC I em 2018/1 haviam 63 (sessenta e três) alunos matriculados. 

Foram realizadas cinco avaliações, sendo 4 TVC´s e 1 projeto de pesquisa 

correspondendo, respectivamente, a 40% e 60% do valor da nota final. Afirmou também 

que houve boa resposta e colaboração dos alunos. Contudo, do total de alunos 

matriculados, 3 (três) não tiveram frequência satisfatória, bem como não fizeram as 

atividades propostas e 2 (dois) alunos, embora estivessem no limite da frequência e com 

notas razoáveis, não cumpriram o objetivo do projeto de pesquisa não demonstrando a 

absorção dos conhecimentos. A professora Tatiana relatou ainda que conversou com os 

cinco alunos, sendo que os três inicialmente citados seriam reprovados por nota. Já os 



dois últimos ficariam com o status “sem conceito” para esta disciplina no SIGA até que 

enviem outro projeto para avaliação. Em discussão, os membros do Colegiado de Curso, 

em apoio à Professora, referendaram a sua decisão. 3. Proposta de criação da disciplina 

eletiva “Tópicos em Engenharia Pública”. No terceiro item da pauta, o Professor 

Fabiano apresentou o processo de criação da disciplina eletiva Tópicos em Engenharia 

Pública, passando a palavra ao Professor Jordan para que o mesmo fizesse um breve relato 

sobre a proposta. O Professor Jordan enfatizou que esta disciplina, de caráter letivo, terá 

como objetivo principal capacitar os discentes do curso no desenvolvimento de projetos 

de cunho social, visando o desenvolvimento e ações de assistência técnica para famílias 

de baixa renda conforme prevê a Lei Federal 11.888/2008, além de desenvolver nos 

discentes o interesse da prática extensionista, contribuindo para a curricularização da 

extensão. A seguir o processo foi disponibilizado aos presentes. O Professor Marcelo 

ponderou que gostaria de mais tempo para estudar a proposta no que o Professor Fabiano 

ponderou que toda a documentação referente às reuniões do Colegiado de Curso fica 

disponível para análise na Coordenação da Curso. O Professor Alexandre sugeriu que os 

próximos documentos fossem enviados previamente por e-mail, no que concordaram os 

Professores Fabiano e Jordan. Colocada em votação a proposta de criação da disciplina 

eletiva Tópicos em Engenharia Pública foi aprovada por unanimidade dos votos. 4. 

Informe da Comissão para atualização do Regimento do Colegiado do Curso de 

Engenharia Civil. O Professor Fabiano fez um informe preliminar sobre o que definiu a 

comissão em uma primeira reunião e passou a palavra ao Professor Alexandre Abrahão 

Cury para que fizesse um relato mais detalhado. O Professor Alexandre informou que a 

comissão fez uma reunião preliminar e decidiu por não iniciar os trabalhos em função de 

que novas diretrizes curriculares estão para ser lançadas para os cursos de Engenharia e 

isto poderia ter impacto na composição do Colegiado e no seu Regimento. Informou que 

tão logo novas diretrizes curriculares sejam aprovadas a comissão iniciará de forma 

efetiva os seus trabalhos. 5. Primeira análise sobre a proposta da comissão de 

atualização das normas para elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso I e 

II, de acordo com o novo PPC do Curso de Engenharia Civil. O Professor Fabiano 

solicitou que a Professora Tatiana apresentasse aos presentes a proposta preliminar da 

comissão para os membros do Colegiado. A Professora Tatiana iniciou sua fala 

destacando a dificuldade na interpretação do PPC com relação às normas para elaboração 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso I e II, pois o mesmo é controverso em alguns pontos 

e a informação muitas vezes não é clara. Além disso, os anexos do PPC estão em conflito 



e há incoerências nos formulários. Destacou que foram feitos muitos estudos e reuniões 

pela comissão durante dois meses, resultando numa minuta com regras aliando RAG e 

PPC. Por ora, a comissão não sugeriu mudanças no PPC, propondo apenas um 

ordenamento nas regras já existentes. O documento com as propostas foi apresentado aos 

presentes, ficando decidido que a deliberação sobre o mesmo aconteça na próxima 

reunião do colegiado. A Professora Tatiana também pediu que juntamente com a 

deliberação sobre a minuta seja instaurada uma nova comissão com atribuição para 

avaliação mais ampla das normas em vigor com a possibilidade de alteração das mesmas. 

Por fim a Professora Tatiana apresentou o novo modelo de ata de defesa do TCC. Propôs, 

ainda, que a folha de assinaturas referente à aprovação do trabalho pela banca 

examinadora, bem como a versão final do TCC, sejam digitalizadas e colocadas no 

mesmo CD a ser entregue na Coordenação de Curso para arquivamento, sendo aprovado 

por todos. 6. Discussão preliminar sobre a composição da COE do curso de 

Engenharia Civil. No último item da pauta da reunião, o Professor Fabiano esclareceu 

que a composição e o regimento da Comissão de Orientadora de Estágios do Curso de 

Engenharia Civil estão em desacordo com a Resolução 115/2014 – CONGRAD, que 

dispõe sobre a constituição e as funções da Comissão Orientadora de Estágio (COE) nos 

cursos de graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Professor Fabiano 

esclareceu que enviou junto com a convocação para a reunião do Colegiado do Curso 

uma primeira minuta de documento referente à composição da COE, para que os 

membros do Colegiado possam fazer sugestões no sentido de seu aprimoramento visando 

o início de uma discussão mais ampla na próxima reunião do Colegiado do Curso. 

Encerrada a reunião às 17h30min, eu, Ludmilla Castañon Antunes, lavrei a presente ata 

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

2018.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


