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Às dezesseis horas e dezoito minutos do dia treze de agosto do ano de dois mil e 1 

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

Augusto Mattos Mendes, Luis Cláudio Gambôa Lopes e Michele Ribeiro Fidelis e o 4 
discente Michael André Souza da Costa sob a Presidência da Coordenadora do 5 
Curso de Engenharia de Computação, a Professora Gabriella Castro Barbosa Costa 6 

Dalpra, para tratar dos seguintes assuntos em pauta: 1) Aprovação da Ata da 25ª 7 
reunião; 2) Aprovação da Equivalência de Sistemas de Tempo Real e 8 

Laboratório de Sistemas de Tempo Real; 3) Resposta ao MEMORANDO 9 
CIRCULAR Nº 209-2021 - DIRGRAD-CEFET-MG; 4) Aprovação dos Planos de 10 
Ensino de Eletrônica, Laboratório de Eletrônica, Laboratório de Circuitos 11 

Elétricos e Estatística e 5) Informes. A Prof.ª Gabriella começou a reunião dando 12 

as boas-vindas aos presentes, leu os pontos de pauta e perguntou se havia proposta 13 
de alteração ou se a mesma poderia ser colocada em votação. Como não houve 14 
sugestões, a mesma foi aprovada por unanimidade. Dando início com o item 1) 15 

Aprovação da Ata da 25ª reunião: a Prof.ª Gabriella perguntou se com relação a 16 
ata da reunião vinte e cinco se havia alguma sugestão de alteração. Como não houve 17 

manifestação, a mesma foi colocada em votação e aprovada com sete votos a favor. 18 
2) Aprovação da Equivalência de Sistemas de Tempo Real e Laboratório de 19 

Sistemas de Tempo Real: a Prof.ª Gabriella compartilhou a tela e leu a Resolução 20 
para os presentes. A mesma foi colocada em votação e aprovada com sete votos a 21 
favor.   3) Resposta ao MEMORANDO CIRCULAR Nº 209-2021 - DIRGRAD-22 
CEFET-MG: A Prof.ª Gabriella compartilhou a tela com os presentes e disse que é 23 
necessário que o Colegiado responda o seguinte questionamento feito no 24 

Memorando – ‘quais disciplinas teórico-práticas e práticas poderiam ser ofertadas de 25 
forma presencial a partir do 2º semestre letivo.’, levando em consideração cinco 26 

pontos descritos no mesmo.  A Presidente compartilhou a sua opinião, dizendo que 27 
acredita que é necessário o retorno presencial das disciplinas Laboratório de Física 28 
I, Laboratório de Física II e Laboratório de Física III, pois as referidas matérias não 29 
foram ofertadas por três semestres e pediu que constasse em ata a informação que 30 
fica preocupada de as mesmas não serem ofertadas novamente pois os pedidos de 31 
abertura das turmas foram negados e que mais um semestre sem as referidas 32 



disciplinas é muito preocupante. Após ampla discussão, a Prof.ª Gabriella leu para 33 

os membros do Colegiado, a sugestão de resposta ao Memorando. Algumas 34 
sugestões de alterações foram feitas e a Presidente sugeriu elaborar uma resposta 35 
na qual fosse solicitada o retorno presencial dos três Laboratórios que não estão 36 
sendo ofertados, enfatizando que o retorno de todos os Laboratórios seria 37 
importante, desde que fosse dado um prazo maior e que fosse feita uma consulta a 38 

todos os discentes e docentes do Curso. Foi realizada uma votação com relação a 39 
resposta ao Memorando, conforme compartilhado na tela pela Presidente, e foi 40 
aprovado com cinco votos a favor e duas abstenções. Definiu-se que um questionário 41 
será feito para a consulta aos alunos e outro para a consulta aos professores e que 42 
os membros do Colegiado serão divididos em duas equipes. Uma ficando a cargo 43 

das respostas dos discentes e a outra a cargo das respostas dos docentes. Será 44 
criado um Google Docs e todos terão o prazo limite até o dia dezessete de agosto 45 

para colocarem as sugestões das perguntas no documento compartilhado e uma 46 
reunião extraordinária será criada para a definição das mesmas. Pelo avançar do 47 
horário, a Prof.ª Gabriella disse que será marcada uma reunião para a apreciação 48 
referente ao ponto dos Planos de Ensino e pediu para os membros do Colegiado 49 

analisarem os mesmos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 50 
dezoito horas e seis minutos e para registro, eu, Luciana Justino Cardoso lavrei a 51 
presente ata que vai assinada por mim e pelos presentes. 52 
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