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ATA DA 5ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

Às dezesseis horas e doze minutos do dia dezenove de abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se, 1 

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

(NDE) e os Coordenadores de Eixos de Conteúdo do Curso de Engenharia de Computação do 3 

CEFET-MG Campus Leopoldina, remotamente, na Plataforma Microsoft Teams, com os seguintes 4 

pontos de pauta: 1 - Aprovação da Ata da 4ª Reunião do NDE; 2 - Apresentação das alterações 5 

solicitadas a serem realizadas no PPC; 3 - Enquadramento do Curso nas DCN's e 4 - Informes. 6 

Presentes: Prof. Anderson Grandi Pires, Prof. Henrique Barros Lopes, Prof. José Geraldo 7 

Ribeiro Júnior, Prof. Luís Augusto Mattos Mendes, Prof. Maicon Stihler, Prof. Matusalém 8 

Martins Lanes, Prof. Ricardo Henrique Rosemback e Prof. Ulisses dos Santos Borges. A 9 

Presidente deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e após a verificação do quórum iniciou 10 

a reunião. A Prof.ª Gabriella leu os pontos de pauta e questionou os presentes se havia alguma 11 

sugestão de alteração. Ninguém se manifestou e a mesma foi aprovada por unanimidade.  A referida 12 

docente falou que as reuniões do NDE e dos Coordenadores de eixo serão juntas com a finalidade de 13 

um mesmo assunto ser tratado num único encontro, porém apenas os membros do NDE terão direito 14 

a votos.  1 - Aprovação da Ata da 4ª reunião do NDE: APROVADA por unanimidade. 2 - 15 

Apresentação das alterações solicitadas a serem realizadas no PPC: A Presidente informou que 16 

o NDE possui papel de apoio e consultivo aos membros do Colegiado do Curso e disse também que 17 

é importante atender a Resolução CEPE de 24/08 de onze de abril de dois mil e oito que estabelece 18 

Normas e Diretrizes para os Cursos superiores de Graduação do CEFET-MG e dá outras providências, 19 

salientando que no seu Artigo 3º, parágrafo 7º, que trata sobre as disciplinas optativas e eletivas, se 20 

as que são oferecidas pelo Curso de Engenharia de Computação, estão atendendo ou não aos alunos 21 

e pediu que os membros do NDE as analisem. Com relação as propostas de alterações no PPC, a 22 

Presidente falou que conforme resposta da DIRGRAD (Diretoria de Graduação), as mesmas poderão 23 

acontecer desde que não gere uma nova grade para o Curso. A Prof.ª Gabriella compartilhou o arquivo 24 

com as propostas com os presentes apresentando o seguinte resultado: 1 - Alteração do nome da 25 

disciplina de “Estrutura de Dados” para “Algoritmos e Estruturas de Dados”, foi aprovada na 16ª 26 

reunião do Colegiado de Curso, faltando apenas a emissão da Resolução. 2 - Alteração do nome da 27 

disciplina de “Laboratório Estrutura de Dados” para “Laboratório de Algoritmos e Estruturas de 28 

Dados”, aprovada na 16ª reunião do Colegiado de Curso, faltando apenas a emissão da Resolução. 3 29 

- Extinção da disciplina “Introdução à Experimentação e ao Desenvolvimento de Protótipos e 30 

Projetos”, aprovada na 17ª reunião do Colegiado de Curso, faltando apenas a emissão da Resolução. 31 

A Presidente pediu para os presentes ajudarem a verificar se essa mudança não fere o Art 6º da CEPE 32 

24/08, pois apesar da disciplina mudar de nome, o conteúdo continuará o mesmo. 4 - Criação da 33 

disciplina “Introdução à Experimentação em Engenharia de Computação”, aprovada na 17ª reunião 34 

do Colegiado de Curso, faltando apenas a emissão da Resolução. 5 - Alteração do Departamento que 35 

oferta a disciplina de Metodologia da Pesquisa, este item foi removido do documento. 6 - Correção 36 

do nome do Prof. Anderson que está incompleto na página 2 do PPC, esta alteração será feita. 7 - 37 

Alteração do nome da disciplina Tópicos Especiais Inglês I, para “Inglês Instrumental I”, faltando 38 

apenas a aprovação pelo Colegiado de Curso e a emissão da Resolução. 8 - Propor criação de 39 

disciplina de Tópicos Especiais em Línguas no Eixo de Humanidades, a Presidente falou que essa 40 

mudança não seria imediata, mas para atender as novas DCN’s, apesar de ela acreditar que esta 41 

alteração mudaria a grade e por enquanto seria deixada de lado. 9 - Alterar bibliografias do Eixo de 42 

Matemática, será analisada pelo Colegiado de Curso. 10 - Alterar bibliografias do Eixo de Eletrônica, 43 
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esta alteração será analisada pelo Colegiado. 11 - Alterar Bibliografias do Eixo de Engenharia de 44 

Software, esta alteração será analisada pelo Colegiado. 12 - Alterar Bibliografias do Eixo de Prática 45 

Profissional, esta alteração será analisada pelo Colegiado. 13 - Alteração da ementa de Sistemas de 46 

Tempo Real, sugestão feita pelo Prof. Júnior que será trazida por ele e discutida melhor em uma 47 

próxima reunião. 14 - Alteração do Pré-requisito de Sistemas de Tempo Real, sugestão feita pelo 48 

Prof. Júnior que será trazida por ele e discutida melhor em uma próxima reunião. 15 - Inclusão de 49 

pré-requisitos em Tópicos Especiais em Redes e Sistemas Distribuídos, a Prof.ª Gabriella consultará 50 

o CGRAD para ter a segurança dos pré e co-requisitos ou se poderá ser determinado no momento da 51 

sua proposição. 16 - Discussão sobre limite de créditos no PPC durante o ensino presencial. No ERE 52 

o limite definido é de 28 créditos, o ponto foi se deverá ou não ser indicado um limite de crédito para 53 

o aluno fora do ERE. Definiu-se que o Colegiado será responsável por essa decisão e a mesma não 54 

constará no PPC. 17 - Alteração da Ementa da disciplina Modelagem de Sistemas, a Presidente 55 

solicitou a Secretária do Curso a verificação do andamento desse assunto nas Atas anteriores do 56 

Colegiado. 18 - Proposta de Nova Ementa da disciplina Matemática Discreta do 2º período de 57 

Engenharia de Computação, será levada do NDE para o Colegiado de Curso e posteriormente para o 58 

CGRAD. 19 - O quadro da página 105 do PPC está incorreto e precisa ser atualizado para a matriz 59 

em vigor. A Presidente solicitou a formação de uma Comissão para os ajustes no PPC. O Prof. Maicon 60 

Stihler se candidatou e o Prof. Joventino vai indicar os outros dois membros para a composição da 61 

Comissão. A entrega dos trabalhos foi sugerida para o dia onze de junho. 3 - Enquadramento do 62 

Curso nas DCN's: O Prof. Luís Augusto tomou a palavra e compartilhou com os presentes à reunião 63 

que a Coordenação reuniu-se com a Anna Carolina para tratar a respeito do credenciamento do curso 64 

junto ao MEC. Um ponto levantado foi se serão levadas em consideração as DCN’s da Engenharia 65 

de Computação ou as DCN’s que contemplam os Cursos de Graduação de Engenharia de forma geral. 66 

O Prof. Luís Augusto disse que a Anna enviou toda a documentação e todas as diretrizes para que o 67 

cadastro no e-MEC seja feito. Compartilhou também que a partir de agosto, a DIRGRAD publicará 68 

as diretrizes efetivas para atender as novas DCN’s. Na próxima reunião serão discutidos os itens 69 

contemplados e os não contemplados para a autorização do Curso. O Prof. Luís Augusto sugeriu que 70 

o NDE decidirá se a avaliação será norteada pelas DCN’s da Engenharia Geral ou pelas da Engenharia 71 

de Computação e disse também que o prazo para discussões e tramitações das alterações do PPC para 72 

o Colegiado e para o NDE é dia quatorze de junho de dois mil e vinte e um para que as mesmas sejam 73 

enviadas para a DIRGRAD. O prazo para o envio para a Coordenação das sugestões de alterações no 74 

PPC pelos Coordenadores de Eixo é dia primeiro de junho. A data para a reunião do Colegiado para 75 

tratar sobre o assunto é dia nove de junho, porém a mesma precisa ser confirmada. O Prof. Luís 76 

Augusto enfatizou que há muito trabalho a ser feito para que o Curso de Engenharia de Computação 77 

seja reconhecido. 4 – Informes: A Prof.ª Gabriella reforçou algumas datas, como a semana de 78 

acolhimento e o calendário de Estudos Autônomos. Ela disse também que está prevista para agosto a 79 

próxima reunião do NDE. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às dezoito 80 

horas e seis minutos e, eu, Luciana Justino Cardoso, Secretária do Curso de Engenharia de 81 

Computação, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais membros presentes na 82 

reunião.  83 
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