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Às quinze horas e vinte e três minutos do dia trinta e um de março do ano de dois 1 

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

Campos, Luís Augusto Mattos Mendes, Ulisses dos Santos Borges, Luan Soares 4 
Oliveira, Luís Cláudio Gamboa Lopes e o discente  Igor Lamoia Queiroz sob a 5 
Presidência da Coordenadora do Curso de Engenharia de Computação, a 6 

Professora Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra, para tratar dos seguintes 7 
assuntos em pauta: 1) Referendar Aprovação da Ata da 17ª reunião; 2) 8 

Aprovação da Ata da 18ª reunião; 3) Homologação da relação dos alunos e 9 
respectivas horas das Atividades Complementares cumpridas; 4) Proposta de 10 
alteração do limite de créditos a serem cursados em 2021.1; 5) Apreciação e 11 

aprovação do Regulamento de Estágio Curricular e 6) Informes Gerais. A Prof.ª 12 

Gabriella começou a reunião dando às boas-vindas aos presentes e a pauta foi 13 
colocada em votação. A mesma foi aprovada com seis votos. 1) Referendar 14 
Aprovação da Ata da 17ª reunião: A Ata foi referendada com cinco votos a favor. 15 

2) Aprovação da Ata da 18ª reunião: A Ata foi aprovada com sete votos a favor e 16 
a Prof.ª Gabriella pediu que a mesma fosse inserida no sistema para recolhimento 17 

das assinaturas. 3) Homologação da relação dos alunos e respectivas horas das 18 
Atividades Complementares cumpridas: O Prof. Luís Augusto tomou a palavra e, 19 

após ampla discussão, houve uma votação e com sete votos a favor decidiu-se pela 20 
homologação do Relatório de Atividades Complementares. O Prof. Joventino entrou 21 
na reunião. A Prof.ª Gabriella falou que gostaria de explanar a respeito das 22 
Atividades Complementares antes de passar para o próximo tópico. Foi apresentado 23 
que os alunos possuem um prazo para solicitar a contabilização destas atividades: 24 

no ano corrente apenas as atividades complementares que ocorreram no ano 25 
anterior podem ser contabilizadas. Como não foi realizada nenhuma aprovação de 26 

atividades complementares desde o início do curso de Engenharia de Computação, 27 
a Presidente pediu que fosse aberta uma exceção para que todas as atividades 28 
complementares dos discentes sejam analisadas e caso sejam pertinentes, 29 
aprovadas. Após amplo debate, foi proposta a análise de cada caso que não 30 
atendesse ao critério do prazo, individualmente, pelos Conselheiros. Por fim, a 31 
Presidente solicitou que todos os membros estudem as Normas a respeito das 32 



Atividades Complementares, para a posterior avaliação destes casos que poderão 33 

surgir.  4) Proposta de alteração do limite de créditos a serem cursados em 34 
2021.1: A palavra foi passada para o discente Igor que explanou a respeito do 35 
assunto e ficou aprovado que será feita uma Resolução que altera de vinte e seis 36 
para vinte e oito o limite dos créditos a serem cursados em 2021.1 para ser votada 37 
na próxima reunião do Colegiado, que ocorrerá no dia catorze de abril. 5) 38 

Apreciação e aprovação do Regulamento de Estágio Curricular: O Prof. Luís 39 
Augusto falou a respeito desse tópico e enfatizou que o Regulamento precisa ser 40 
revisado para que no máximo na próxima reunião do Colegiado seja aprovado. Após 41 
amplo debate dos membros ficou definido que o Regulamento de Estágio Curricular 42 
será validado da forma como foi apresentado e depois os membros poderão propor 43 

ajustes. Com cinco votos a favor houve a decisão da substituição do Modelo 44 
apresentado no Anexo II pelo Modelo do setor de Estágio. 6) Informes Gerais: 45 

Como primeiro informe, a Presidente do Colegiado falou sobre a Revisão das 46 
Normas Acadêmicas, que tiveram como prazo para envio das sugestões de 47 
alterações o dia vinte, porém não houve sugestão. A mesma enfatizou alguns pontos 48 
que não existiam nas Normas anteriores: o Art. 44 §3º e o Art. 70 inciso V. O próximo 49 

informe foi sobre os Planos Didáticos não entregues. A Presidente informou que foi 50 
enviado um Memorando para o Departamento de Eletroeletrônica falando a respeito 51 
da não entrega e, como não houve um retorno, foi enviado um Memorando para a 52 

Diretoria de Graduação (DIRGRAD). A mesma retornou para o Departamento de 53 
Eletroeletrônica e o Prof. Lindolpho (Chefe do DEELP) passou para a Prof.ª Gabriella 54 

o número do último Memorando que tratava do assunto, que foi o: 55 
23062.012881/2021-15, com a inclusão da Diretoria do Campus, para que as 56 
providências cabíveis fossem tomadas. O terceiro ponto foi a solicitação do auxílio 57 

de todos na divulgação do vestibular. O próximo informe foi a divulgação da 58 

informação de que na página da DIRGRAD já consta o calendário da Graduação 59 
para 2021.1. Outro ponto foi o Regulamento de TCC que será apreciado na próxima 60 
reunião do Colegiado que acontecerá no dia catorze de abril. A reunião do Núcleo 61 

Docente Estruturante (NDE) ocorrerá na mesma data. Nada mais havendo a tratar, 62 
a reunião foi encerrada às dezessete horas e catorze minutos e para registro, eu, 63 

Luciana Justino Cardoso lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos 64 
presentes. 65 
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 (Assinado digitalmente em 15/04/2021 17:10 )
ANDERSON GRANDI PIRES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CECOMLP (11.51.27)

Matrícula: 3351868

 (Assinado digitalmente em 15/04/2021 15:48 )
GABRIELLA CASTRO BARBOSA COSTA DALPRA

COORDENADOR - TITULAR

CECOMLP (11.51.27)

Matrícula: 2933153

 (Assinado digitalmente em 19/04/2021 09:51 )
JERONIMO COSTA PENHA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 2154905

 (Assinado digitalmente em 15/04/2021 18:46 )
JOVENTINO DE OLIVEIRA CAMPOS
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DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 2146371

 (Assinado digitalmente em 16/04/2021 15:29 )
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Matrícula: 1275060

 (Assinado digitalmente em 15/04/2021 15:21 )
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Matrícula: 1236706

 (Assinado digitalmente em 21/04/2021 16:06 )
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 1752955

 (Assinado digitalmente em 16/04/2021 10:15 )
LUIS CLAUDIO GAMBOA LOPES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DEELP (11.61.04)

Matrícula: 1482815

 (Assinado digitalmente em 15/04/2021 17:01 )
ULISSES DOS SANTOS BORGES
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Matrícula: 4425744
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