
Ata da reunião do Colegiado do Curso de Engenharia Civil realizada em viente e 

oito de novembro de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2018, às quatorze horas, 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 004/2018 -CCEC, de vinte e seis de novembro de 2018, estando 

presentes os Professores Fabiano Cesar Tosetti Leal, Jordan Henrique de Souza, 

Antônio Eduardo Polisseni, Mauricio Leonardo Aguilar Molina, Marcelo Miranda 

Barros, Alexandre Abrahão Cury, Gislaine dos Santos, Júlia Righi de Almeida e os 

discentes Alessandra Kariny, Adriele de Almeida Valle e Caio Miquelito de Castro. 

Havendo número legal de presentes, o presidente iniciou a sessão solicitando à TAE 

Ludmilla Castañon Antunes para secretariar os trabalhos. Inicialmente, o Professor 

Fabiano deu as boas vindas aos Professores Júlia, Maurício e Polisseni, novos membros 

do Colegiado, respectivamente novos representantes das áreas de Geotecnia, 

Planejamento e Construção e Materiais de Construção Civil. ORDEM DO DIA. 1. Ata 

da reunião do dia dez de setembro de 2018. O presidente colocou em discussão a ata 

da reunião realizada em dez de setembro 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 com três abstenções. A seguir o 

Professor Fabiano solicitou a inversão dos dois próximos itens da pauta para que a 

Professora Tatiana pudesse finalizar sua aula e comparecer à reunião do Colegiado para 

fazer a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso I para deliberação do 

Colegiado de Curso. Em votação a proposta de inversão dos itens da pauta foi aprovada 

por unanimidade. 2. Apresentação de estudo preliminar sobre a evolução dos alunos 

do curso de Engenharia Civil nas últimas edições do ENADE. Com a palavra o 

Professor Jordan Henrique de Souza iniciou sua apresentação. Dentre várias 

informações apresentadas, o Professor Jordan ressaltou que o curso obteve a nota 4 

(quatro) na última do ENADE (2017), obtendo 38º lugar entre os 500 cursos de 

engenharia oferecidos no do país. Contudo, é necessário trabalhar mais a 

multidisciplinaridade no curso, visto que esta foi objeto de dificuldade na avaliação. 

Além disso, chamou atenção para a desmotivação crescente dos alunos em realizarem a 

prova de avaliação. O estudo também mostrou fatores sobre índices socioeconômicos 

dos alunos, o que mostra, por exemplo, que 98% dos alunos não precisa de recursos 

governamentais e 78% estão em famílias que recebem mais de 3 salários mínimos 

mensais. Dentre estes e outros dados, a conclusão a que se chegou foi de que é 

necessário observar as melhorias a serem realizadas a fim de que seja aumentada a 

motivação dos alunos e, consequentemente seu desempenho, criando uma proposta de 

intervenção para o ENADE de 2020. Prof. Jordan ressaltou que é necessária uma 

reforma curricular, com curricularização da extensão (fazendo com que 10% da carga 

horária do curso sejam destinadas às atividades de extensão), mas que será um desafio 

reduzir 10% da carga horária das disciplinas atuais. Após a apresentação o Professor 

Alexandre Cury parabenizou a mesma e ressaltou que a fixação do conteúdo é 

importante, portanto é necessária uma maior qualificação do tempo em sala em aula. 

Professor Alexandre Cury afirmou ainda que, infelizmente, uma parcela da nota do 

ENADE envolve alunos desmotivados e que o problema de falta de interpretação de um 

enunciado numa questão envolve problemas no ensino básico e é algo que não pode ser 

consertado facilmente. O mesmo sugeriu que seja aberta uma discussão com os alunos a 

fim de que haja conhecimento dos pontos críticos do curso. A aluna Larissa enfatizou 

que falta diálogo entre professores, fazendo com que o conteúdo de determinadas 

disciplinas seja repetido. Além disso, segundo a mesma, falta assertividade em 



disciplinas correlatas e dependentes através de pré-requisitos. Professor Jordan sugeriu 

que no próximo período sejam discutidas as melhorias para o curso. 3. Discussão e 

deliberação sobre os Trabalhos de Conclusão de Curso I referentes aos alunos 

matriculados em 2018/3. O Professor Fabiano esclareceu que embora a Professora 

Tatiana Tavares Rodriguez não seja mais membro do Colegiado do Curso, a mesma foi 

convidada pela Coordenação do Curso para relatar o item de pauta por ser a docente 

responsável pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I. Segundo a Professora 

Tatiana, quatro alunos não obtiveram frequência mínima e não fizeram o projeto final, 

portanto foram reprovados. Além destes, outros quatro alunos frequentaram 

adequadamente as aulas, entregaram os projetos, mas estes estão inconsistentes devido a 

pouca dedicação, sendo que as notas atribuídas aos mesmos não foram suficientes para 

aprovação. A Professora Tatiana disse que é possível ficar “sem conceito” (SC) neste 

caso, aguardando que o aluno retifique o projeto no período seguinte. Contudo, a 

mesma disse que não se sente à vontade para colocar o status “SC” para todos os quatro 

alunos, visto que as notas foram muito baixas. Ela sugeriu que os alunos com as duas 

menores notas sejam reprovados e seja lançado SC para os alunos com as duas maiores 

notas desse grupo. O Professor Marcelo sugeriu que, embora a decisão deva ser 

referendada pelo Colegiado, a decisão final deve ser somente da Professora. O Professor 

Jordan abordou novamente as dificuldades de elaboração do TCC por alguns alunos. O 

Professor Maurício sugeriu que exista a possibilidade de se fazer TCC em equipe. Após 

as discussões a proposta da Professora Tatiana foi colocada em votação, sendo aprovada 

por unanimidade. 4. Continuação da discussão sobre a minuta de regimento da 

Comissão Orientadora de estágio (COE). O Professor Fabiano propôs que a discussão 

fosse adiada por conta da presença de novos membros na composição do Colegiado, os 

quais não tinham conhecimento prévio da minuta de regimento proposta. Dessa forma 

se comprometeu a enviar a minuta para os novos componentes do Colegiado para que as 

discussões sejam retomadas em momento oportuno. 5. Alteração da pré-requisitação 

da disciplina ECO034 – Economia. O Professor Fabiano esclareceu que a mudança de 

pré-requisitação da disciplina ECO034 – Economia se deve à alteração de oferecimento 

de disciplina ao curso de Engenharia civil pelo Departamento de Estatística. Assim a 

disciplina EST029 – Cálculo de Probabilidades I deixa de ser oferecida e em seu lugar 

passa a ser oferecida ao curso a disciplina EST028 – Introdução à Estatística. Como a 

disciplina EST029 era pré-requisito da disciplina ECO034, a mudança da pré-

requisitação se faz necessária. Colocada em votação a proposta foi aprovada por 

unanimidade dos votos. Encerrada a reunião às 16h30, eu, Ludmilla Castañon Antunes 

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

28 de novembro de 2018. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


