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ATA DA 6ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

Às dezessete horas e nove minutos do dia sete de junho de dois mil e vinte e um, reuniram-se, sob a 1 

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 5ª reunião; 2 - Solicitação de compra de livros; 3 -  5 

Reestruturação do PPC - novo prazo para atendimento às DCNs e tomada de decisão sobre as 6 

alterações já propostas e que geram nova matriz e 4 - Curso de Formação. Presentes: Prof. 7 

Anderson Grandi Pires, Prof. Henrique Barros Lopes, Prof. José Geraldo Ribeiro Júnior, Prof. 8 

Lindolpho Oliveira de Araújo Júnior, Prof. Luís Augusto Mattos Mendes, Prof. Luís Cláudio 9 

Gambôa Lopes, Prof. Maicon Stihler, Prof. Ulisses dos Santos Borges e como convidados os 10 

servidores Rodrigo de Souza Fortunato e Luzia Adriana Damasceno. A Presidente deu as boas-11 

vindas, agradeceu a presença de todos e após a verificação do quórum iniciou a reunião. A Prof.ª 12 

Gabriella leu os pontos de pauta e questionou os presentes se havia alguma sugestão de alteração. 13 

Ninguém se manifestou e a mesma foi aprovada por unanimidade. 1 - Aprovação da Ata da 5ª 14 

reunião: Após algumas sugestões de alterações, a mesma foi colocada em votação e APROVADA 15 

com seis votos e três abstenções. 2 - Solicitação de compra de livros: A Presidente enfatizou que o 16 

NDE precisa estar atento a três pontos para que a avaliação do MEC seja bem-sucedida: material 17 

didático para se obter nota cinco, bibliografia básica por unidade curricular, referendada por relatório 18 

de adequação assinado pelo NDE, e bibliografia complementar, referendada pelo relatório de 19 

adequação do NDE. A Prof.ª Gabriella falou que o NDE possui a responsabilidade de atestar a 20 

compatibilidade das bibliografias ao perfil do Curso. Disse também que é necessário definir um 21 

membro responsável para iniciar este relatório e trazer as demandas. A Presidente apresentou uma 22 

proposta em relação à compra dos livros e o Prof. Henrique apresentou outra. Houve votação e a 23 

aprovada com seis votos foi a do Prof. Henrique que definiu que nas disciplinas abaixo do quinto 24 

período, serão solicitados na bibliografia básica, três títulos físicos com doze exemplares de cada e 25 

na bibliografia complementar, cinco títulos físicos com dois exemplares de cada mais adicionais 26 

virtuais. Para disciplinas acima do quinto período serão nove exemplares de cada bibliografia básica, 27 

cinco títulos físicos com dois exemplares cada mais adicionais virtuais. A servidora Luzia ficou de 28 

ver a questão do relatório com outros campi que também passarão pela avaliação do MEC e trazer 29 

em uma próxima reunião. A Prof.ª Gabriella falou sobre a planilha que os membros precisam 30 

preencher, que tem até o dia trinta de junho como prazo interno e que precisa estar pronta para ser 31 

entregue a DIRGRAD até o dia vinte de julho. A Dirigente compartilhou com os presentes a proposta 32 

de divisão do trabalho entre os membros do NDE. Disse que é necessário fazer os levantamentos, ver 33 

os casos discrepantes e fazer um relatório de adequação. A Presidente solicitou o preenchimento da 34 

planilha a fim de que os membros possam trazê-la numa próxima reunião e após a definição dos livros 35 

que serão comprados, será levado para o Colegiado do Curso aprovar. 3 - Reestruturação do PPC - 36 

novo prazo para atendimento às DCNs e tomada de decisão sobre as alterações já propostas e 37 

que geram nova matriz: A Prof.ª Gabriella informou que foi definida uma Comissão tendo a mesma 38 

como Presidente, juntamente com os Professores Maicon e Henrique. As propostas foram 39 

encaminhadas para análise da DIRGRAD, a fim de que eles verifiquem o que não gera nova grade e 40 

a Comissão está aguardando o retorno para emissão das resoluções do Colegiado e alterações no PPC.  41 

A Dirigente pediu para os membros refletirem se será dado andamento nas propostas de alteração no 42 

PPC que gerem nova grade e esse assunto será trazido em uma próxima reunião. 4 – Curso de 43 
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Formação: Neste último ponto, o Prof. Luís Augusto reforçou a importância da participação de todos 44 

os Coordenadores, membros do NDE, membros do Colegiado e convidou todos os professores para 45 

assistirem o Curso “A importância da Extensão na formação do estudante de graduação” que será 46 

ministrado pelo Prof. Daniel Pansarelli no dia nove de junho às catorze horas e trinta minutos na 47 

plataforma do Youtube no canal do CEFET-MG. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi 48 

encerrada às dezenove horas e treze minutos e, eu, Luciana Justino Cardoso, Secretária do Curso de 49 

Engenharia de Computação, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais 50 

membros presentes na reunião.  51 
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO
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Matrícula: 2933153
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