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ATA DA 4ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

Às quinze horas e três minutos do dia dez de março de dois mil e vinte e um, reuniu-se, sob a 1 

presidência da Prof.ª Gabriella Castro Barbosa Costa Dalpra, o Núcleo Docente Estruturante 2 

(NDE) do Curso de Engenharia de Computação do CEFET-MG Campus Leopoldina, remotamente, 3 

na Plataforma Microsoft Teams, com os seguintes pontos de pauta: 1 - Aprovação da Ata da 3ª 4 

reunião; 2 - Apresentação do Plano de Reestruturação do PPC do Curso e 3 - Informes. 5 

Presentes: Prof. Anderson Grandi Pires, Prof. José Geraldo Ribeiro Júnior, Prof. Lindolpho 6 

Oliveira de Araújo Junior, Prof. Luís Augusto Mattos Mendes, Prof. Luis Claudio Gambôa 7 

Lopes e Prof. Ulisses dos Santos Borges. A Presidente deu as boas-vindas, agradeceu a presença de 8 

todos e após a verificação do quórum iniciou a reunião. A Prof.ª Gabriella leu os pontos de pauta e 9 

questionou os presentes se havia alguma sugestão de alteração. Ninguém se manifestou e a mesma 10 

foi aprovada por unanimidade.  1 - Aprovação da Ata da 3ª reunião: APROVADA com cinco votos 11 

a favor, uma abstenção e um não votante. 2 - Apresentação do Plano de Reestruturação do PPC 12 

do Curso: A Presidente informou que a Reestruturação está em vias de ocorrer, portanto, o objetivo 13 

é que todos os membros do NDE tenham conhecimento a respeito das novas Diretrizes Curriculares 14 

Nacionais (DCNs), das regras para a Curricularização da Extensão e das possibilidades para a 15 

inclusão do Ensino à Distância (EAD) no curso, com o objetivo de começar a dar andamento neste 16 

trabalho. Ela apresentou que a proposta inicial consiste em verificar as pendências que já existiam 17 

para a reestruturação de anos anteriores, além de iniciar as análises das alterações que serão 18 

necessárias ao curso de forma a adequá-lo às novas DCNs. A sugestão feita pela Prof.ª Gabriella foi 19 

a de elaborar um Plano de Ação para fazer com que as alterações que dependem apenas da aprovação 20 

do Colegiado do Curso de Engenharia de Computação e do Conselho de Graduação (CGRAD) e que 21 

não necessitam de geração de uma nova matriz para o curso estejam válidas a partir do segundo 22 

período letivo de dois mil e vinte e um. Informou também que elas precisam estar aprovadas antes de 23 

setembro, que é o início do segundo semestre letivo. A Presidente compartilhou um arquivo e mostrou 24 

para os presentes os prazos previstos para que essas alterações sejam propostas para o CGRAD. O 25 

ponto principal consiste em revisar o PPC e sugerir as alterações até o dia trinta e um de abril, 26 

centralizando estas sugestões nos Coordenadores de Eixo. O Prof. Ulisses informou que as sugestões 27 

com relação às mudanças nas ementas das disciplinas do Eixo que ele atua como Coordenador foram 28 

enviadas para o Prof. Anderson com o crivo da Bibliotecária Luzia. A Presidente pediu para o Prof. 29 

Anderson encaminhar para a Coordenação o arquivo do Prof. Ulisses e falou também que o prazo 30 

para discussões e tramitações das alterações do PPC no Colegiado e no NDE é dia quatorze de junho 31 

de dois mil e vinte e um. A Presidente sugeriu que na próxima reunião do NDE, que será na segunda 32 

quarta-feira do mês de abril, sejam apresentadas as mudanças por cada Coordenador de Eixo. Como 33 

a reunião passou do horário previsto, a Prof.ª Gabriella falou aos presentes que enviará o link da 34 

Planilha, que também foi compartilhada, para que as ponderações sejam inseridas. 3 – Informes: A 35 

Presidente falou sobre a revisão das Normas Acadêmicas que foi enviada para todos os docentes no 36 

formato de dois arquivos específicos. A DIRGRAD fez a divisão do que é Norma e do que é 37 

Procedimento. O limite é até o final do mês de março para dar andamento neste assunto. A 38 

Coordenação deu como prazo o dia vinte e sete de março para agrupar as informações e enviar para 39 

a DIRGRAD. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e dois 40 

minutos e, eu, Luciana Justino Cardoso, Secretária do Curso de Engenharia de Computação, lavrei a 41 

presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros presentes na reunião.  42 
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