
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL 

 

Sob gestão da Coordenação do Curso, do seu Colegiado e do Núcleo Docente Estruturante, 

o curso de Engenharia Civil está atuando em um cronograma de discussões em plataformas 

da web para fins da implementação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) 

recentemente aprovadas pelo CNE-CES. A proposta de discussão envolve docentes e 

discentes do curso havendo ainda a possibilidade de, tão logo as atividades presenciais 

possam acontecer sem riscos para a comunidade acadêmica, trazer à UFJF profissionais de 

renome que participaram na elaboração das DCN's para palestras que auxiliem a 

comunidade acadêmica da Faculdade de Engenharia na atualização dos PPC's de seus 

cursos em acordo com o que dispõe as novas diretrizes. 

Atividades, de forma remota, também estão sendo desenvolvidas pela Coordenação do 

Curso como: 

i) orientação aos alunos(as) sobre documentação e aprovação de estágios não 

obrigatórios a serem desenvolvidos conforme orientações da PROGRAD; 

ii) emissão de declarações de interesse dos alunos(as) do curso; 

iii) atendimento pela internet para eventuais ajustes de matrículas; 

iv) orientação aos trabalhos dos bolsistas de TP-GESTÃO que atuam na 

Coordenação do Curso; 

v) orientações aos alunos(as) sobre a possibilidade de ensino remoto emergencial; 

vi) tramitação de processos de estágio probatório docente; 

vii) apoio à PORTE Empresa Junior, visando a possibilidade da continuidade de 

seus trabalhos; 

viii) reuniões de forma remota com o Grupo de Trabalho constituído pelo Colegiado 

do Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE – para fins de adequação 

do PPC do curso às proposições das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Engenharia. 

 

Além das atividades desenvolvidas pela Coordenação, os docentes do curso, também de 

forma remota, continuam exercendo suas atividades de ensino nos cursos de pós-graduação 

stricto senso, de orientação de trabalhos de conclusão de curso de graduação e 

dissertações, além da continuidade de atuação nos projetos de pesquisa, atividades de 

extensão e produção de trabalhos científicos. 


