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Às quinze horas e vinte minutos do dia onze de março do ano de dois mil e vinte e 1 

um, na plataforma Microsoft Teams, reuniram-se remotamente os servidores 2 
Anderson Grandi Pires,  Jeronimo Costa Penha, Joventino de Oliveira Campos, 3 

Luís Augusto Mattos Mendes, Michele Ribeiro Fidelis, Tatiana Barbosa de 4 
Azevedo, e o discente  Michael André Souza da Costa sob a Presidência da 5 
Coordenadora do Curso de Engenharia de Computação, a Professora Gabriella 6 

Castro Barbosa Costa Dalpra, para tratar dos seguintes assuntos em pauta: 1) 7 
Aprovação dos critérios adicionais do processo seletivo para vagas 8 

remanescentes; 2) Solicitação de abertura de turmas para o próximo 9 
semestre letivo; 3) Memorando recebido pelo D.A.; 4) Apreciação e Análise do 10 
Regulamento de TCC e 5) Informes. A Prof.ª Gabriella começou a reunião dando 11 

às boas-vindas aos presentes e a pauta foi colocada em votação. A mesma foi 12 

aprovada com quatro votos.  1) Aprovação dos critérios adicionais do processo 13 
seletivo para vagas remanescentes: O Prof. Luís Augusto tomou a palavra e 14 
após ampla discussão, decidiu-se com quatro votos contrários e um a favor que 15 

não haverá a criação de uma Resolução com critérios adicionais para o processo 16 
seletivo para vagas remanescentes pelo Colegiado. 2) Solicitação de abertura de 17 

turmas para o próximo semestre letivo: A Presidente apresentou aos presentes 18 
a solicitação de abertura de turmas para o período de 2021.1, que incluía uma 19 
turma com quarenta vagas para a disciplina ‘Introdução à Experimentação e ao 20 
Desenvolvimento de Protótipos e Projetos’. Perguntou a todos se a Coordenação 21 

deveria solicitar a oferta das disciplinas ‘Laboratório de Física I’, ‘Laboratório de 22 
Física II’ e ‘Laboratório de Física III’. Todos foram a favor da solicitação para o 23 
Departamento de Formação Geral com turmas de trinta alunos cada. As disciplinas 24 

‘Laboratório de Circuitos Elétricos’ e ‘Laboratório de Eletrônica’ serão solicitadas 25 
para o Departamento de Eletroeletrônica com turmas formadas por quarenta e 26 
cinco alunos cada. A disciplina ‘Tópicos Especiais em Línguas – Inglês II, será 27 
solicitada ao Departamento de Formação Geral com turma de quarenta alunos, 28 

caso a mesma tenha sua solicitação de oferta aprovada. A palavra foi passada 29 
para o discente Michael, que apresentou os resultados de um questionário aplicado 30 
aos alunos do Curso de Engenharia de Computação com relação ao interesse dos 31 

discentes em relação às disciplinas optativas do PPC do curso. Vinte e cinco 32 



alunos votaram e as três disciplinas optativas mais votadas foram: ‘Computação 33 

Gráfica’, ‘Redes Neurais Artificiais’ e ‘Tópicos Especiais em Jogos e Aplicações’. A 34 
Prof.ª Gabriella disse que esta última não poderia entrar na solicitação de oferta de 35 
2021.1 por se tratar de uma disciplina de Tópicos Especiais cujo prazo para 36 
proposição para o próximo semestre letivo já se encerrou. As demais, serão 37 
enviadas via Memorando para o Prof. Joventino (Chefe do Departamento de 38 

Computação e Mecânica), com a solicitação por parte da Coordenação de oferta 39 
das mesmas. O assunto referente ao aumento ou não do número de créditos 40 
levantado pelo representante discente Michael ficou para ser debatido numa 41 
próxima reunião.  3) Memorando recebido pelo D.A.: A respeito deste ponto, o 42 
Prof. Luís Augusto apresentou que a Coordenação conversou diretamente com o 43 

docente e o retorno foi que o mesmo está disponível para discutir os 44 
questionamentos apontados no memorando com os discentes, porém, a procura 45 

por parte dos alunos é muito baixa. Ressaltou apenas que o único ponto que o 46 
mesmo não colocaria em discussão seria a obrigatoriedade de cumprimento de 47 
toda a ementa da disciplina. Após ampla discussão, ficou decidido que os alunos 48 
deverão conversar com o Professor e verificar com ele as possibilidades para 49 

solução dos problemas apontados, recorrendo às instâncias superiores quando for 50 
cabível. 4) Apreciação e Análise do Regulamento de TCC:  A Prof.ª Gabriella 51 
disse que o Regulamento de TCC precisa ser aprovado e a proposta foi 52 

compartilhada para apreciação de todos os membros do Colegiado. Uma reunião 53 
extraordinária ficou agendada para o dia trinta e um de março para que os pontos 54 

sejam expostos e aprovados. 5) Informes: A Presidente apresentou a demanda de 55 
Revisão das Normas Acadêmicas informando que a data para que as sugestões de 56 
alterações sejam enviadas para o e-mail da Coordenação é dia vinte e sete de 57 

março de 2021. As mesmas serão inseridas na Planilha e discutidas numa próxima 58 

oportunidade. Disse também para todos os membros pensarem sobre as propostas 59 
das alterações no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) para serem debatidas num 60 
outro encontro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis 61 

horas e quarenta e sete minutos e para registro, eu, Luciana Justino Cardoso lavrei 62 
a presente ata que vai assinada por mim e pelos presentes. 63 
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