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Às quinze horas e vinte e um minutos do dia vinte e quatro de novembro do ano de 1 
dois 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, Luan Soares Oliveira, Luís Augusto Mattos Mendes, Luís Cláudio Gambôa 4 

Lopes e Ulisses dos Santos Borges sob a Presidência da Coordenadora do Curso 5 
de Engenharia de Computação, a Professora Gabriella Castro Barbosa Costa 6 
Dalpra, para tratar dos seguintes assuntos em pauta: 1) Aprovação da Ata da 29ª 7 

reunião; 2) Aprovação do Plano de Ensino de Algoritmos em Grafos; 3) 8 
Comissão para Reestruturação do PPC e 4) Informes. A Prof.ª Gabriella começou 9 

a reunião dando as boas-vindas aos presentes, leu os pontos de pauta e perguntou 10 
se a mesma estava aprovada ou se havia proposta de alteração. O Prof. Joventino 11 

perguntou se poderia inserir a avaliação do Plano de Ensino de Tópicos Especiais 12 
Computação Científica: Métodos Numéricos Avançados. A Presidente disse que o 13 

assunto será abordado no item de Informes, por não ter sido enviado junto com a 14 
convocação. Falou também que gostaria de inverter a ordem da pauta, colocando o 15 
ponto 3 no lugar no ponto 2 e vice-versa, com o intuito de aguardar a chegada do 16 

Prof. Anderson que irá apresentar o Plano de Ensino de Algoritmos em Grafos. 17 
Perguntou se todos eram a favor e, como o retorno foi positivo, a pauta foi aprovada 18 

por unanimidade. Dando início com o item 1) Aprovação da Ata da 29ª reunião: a 19 
Prof.ª Gabriella fez uma sugestão de alteração, houve votação e a mesma foi 20 
aprovada por unanimidade. Passando para o próximo tópico 2) Comissão para 21 
Reestruturação do PPC:  A Prof.ª Gabriella disse que a Comissão será formada 22 

obrigatoriamente por ela (Coordenadora do Curso de Engenharia de Computação), 23 
pelo Prof. Luís Augusto (Subcoordenador do Curso de Engenharia de Computação) 24 
e os membros do NDE (Núcleo Docente Estruturante) e que trouxe este assunto para 25 

ser abordado na reunião do Colegiado, para que todos os membros fiquem cientes 26 
e para questionar se alguém teria interesse em fazer parte da Comissão que terá a 27 
duração de seis meses. Como não houve manifestação, a Comissão ficou com a 28 
formação descrita anteriormente. No item seguinte 3) Aprovação do Plano de 29 
Ensino de Algoritmos em Grafos: A Presidente passou a palavra para o Prof. 30 
Anderson, que compartilhou a tela e apresentou o Plano de Ensino de Algoritmos 31 



em Grafos. A Prof.ª Gabriella pediu para o Prof. Anderson consultar a Planilha de 32 

Livros que serão comprados para o Curso de Engenharia de Computação e 33 
completar a última bibliografia complementar no Plano. O mesmo foi colocado em 34 
votação e aprovado por unanimidade. No próximo ponto 4) Informes: A Prof.ª 35 
Gabriella reforçou que a Semana de Estudos Autônomos acontecerá no período de 36 
vinte e nove de novembro a quatro de dezembro. Ratificou também que, durante 37 

essa semana, não poderão ser marcadas atividades e pediu para os docentes 38 
utilizarem esse período para atualizarem os diários. Pediu para o Prof. Ulisses 39 
levantar junto ao Departamento de Formação Geral se algum docente possui 40 
interesse em lecionar alguma disciplina de Tópicos Especiais na área de Matemática. 41 
Falou que o acolhimento dos alunos do 1º ao 4º período iria acontecer hoje, mas foi 42 

cancelado por conta da suspensão das atividades presenciais envolvendo alunos no 43 
campus. A Prof.ª Gabriella mencionou que pedirá para a Direção que o acolhimento 44 

presencial aconteça no dia primeiro de dezembro e disse também que acha 45 
importante a participação dos docentes nesta atividade. A Presidente compartilhou 46 
a informação de que a planilha de compra de livros para o Curso de Engenharia de 47 
Computação foi disponibilizada no Teams e será enviada por e-mail para todos os 48 

membros do Colegiado, NDE e Coordenadores de Eixo. Disse também que a 49 
Coordenação tem até o dia seis de dezembro para enviar os Planos de Ensino de 50 
Tópicos Especiais para a DIRGRAD (Diretoria de Graduação). Falou que foi 51 

realizada uma consulta aos alunos com relação a quais disciplinas optativas os 52 
mesmos gostariam que fossem ofertadas no Curso de Engenharia de Computação. 53 

Três foram as escolhidas: (i) Computação Forense; (ii) Segurança em Redes e (iii) 54 
Mineração de Dados. O Prof. Luan disse que ele tem interesse em oferecer no 55 
segundo semestre de dois mil e vinte e dois a disciplina de Mineração de Dados. O 56 

Prof. Joventino apresentou o Plano de Ensino de Tópicos Especiais Computação 57 

Científica. A Prof.ª Gabriella pediu para o referido docente tentar colocar como 58 
bibliografias as que estão na Planilha de Compra de livros ou as que já existem na 59 
Biblioteca do Campus ou na Biblioteca Virtual da Pearson. Pediu também para o 60 

Prof. Joventino rever a necessidade de sessenta horas previstas para a disciplina e 61 
disse que será marcada uma reunião extraordinária para aprovação da respectiva 62 

disciplina. Solicitou ao Prof. Gambôa que o mesmo verifique com o Departamento 63 
de Eletroeletrônica se algum docente tem interesse em lecionar alguma disciplina de 64 
Tópicos. A Prof.ª Gabriella compartilhou a informação que dezessete alunos estão 65 
com a situação indefinida no Curso, pois não fizeram matrícula, não cancelaram e 66 

não trancaram no período letivo vigente. Pediu para o Prof. Luís Augusto 67 
compartilhar a Planilha da DIRGRAD referente ao Resultado do Processo Seletivo 68 

do SISU para ingresso no segundo período de dois mil e vinte e um. A mesma foi 69 
mostrada na tela e a Prof.ª Gabriella disse que todas as vagas oferecidas pelo SISU 70 
não estão sendo preenchidas. Falou também que acha que a divulgação local não 71 
está sendo eficiente, que hoje é feita por meio de rádio. A Presidente falou que acha 72 
importante que seja feita a divulgação do Curso por meio de Marketing Digital. O 73 

Prof. Luís Augusto disse que acredita que a divulgação do Curso tem que ser feita 74 
durante o ano inteiro e não somente na época do vestibular e que toda a verba para 75 
a divulgação do Curso teria que ser usada em Marketing Digital. A Prof.ª Gabriella 76 
passou como último informe que colocou na pasta dos arquivos das reuniões no 77 
Teams, o Relatório de Monitoramento da Comissão do ERE disponibilizado pela 78 



DIRGRAD a respeito de uma pesquisa que foi feita sobre a questão do ensino 79 

emergencial remoto no âmbito da graduação do CEFET MG e achou importante 80 
compartilhar a informação com todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 81 
encerrada às dezessete horas e quatro minutos e para registro, eu, Luciana Justino 82 
Cardoso lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelos presentes. 83 
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 07/12/2021 13:31 )
ANDERSON GRANDI PIRES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CECOMLP (11.51.27)

Matrícula: 3351868

 (Assinado digitalmente em 06/12/2021 19:30 )
GABRIELLA CASTRO BARBOSA COSTA DALPRA

COORDENADOR - TITULAR

CECOMLP (11.51.27)

Matrícula: 2933153

 (Assinado digitalmente em 16/12/2021 14:21 )
JERONIMO COSTA PENHA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 2154905

 (Assinado digitalmente em 06/12/2021 20:04 )
JOVENTINO DE OLIVEIRA CAMPOS
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 2146371

 (Assinado digitalmente em 07/12/2021 11:39 )
LUAN SOARES OLIVEIRA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 1275060

 (Assinado digitalmente em 03/01/2022 08:59 )
LUCIANA JUSTINO CARDOSO

SECRETARIO - TITULAR

CECOMLP (11.51.27)

Matrícula: 1236706

 (Assinado digitalmente em 06/12/2021 21:32 )
LUIS AUGUSTO MATTOS MENDES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 1752955

 (Assinado digitalmente em 09/12/2021 13:33 )
LUIS CLAUDIO GAMBOA LOPES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DEELP (11.61.04)

Matrícula: 1482815

 (Assinado digitalmente em 07/12/2021 04:07 )
ULISSES DOS SANTOS BORGES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGLP (11.61.03)

Matrícula: 4425744
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