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ATA DA 7ª REUNIÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO 

CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

Às dezessete horas e cinco minutos do dia doze de julho 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 CEFET-3 

MG Campus Leopoldina, remotamente, na Plataforma Microsoft Teams, com os seguintes pontos de 4 

pauta: 1 - Aprovação da Ata da 6ª reunião; 2 – Ajustes finais da planilha de compras de livros e 5 

Resolução de alteração de bibliografias a ser encaminhada ao Colegiado; 3 - Curricularização 6 

da extensão e 4 – Informes. Presentes: Prof. Anderson Grandi Pires, Prof. Henrique Barros 7 

Lopes, Prof. José Geraldo Ribeiro Júnior, Prof. Luís Augusto Mattos Mendes, Prof. Luís 8 

Cláudio Gambôa Lopes, Prof. Ulisses dos Santos Borges e como convidados os servidores Profª. 9 

Michele Ribeiro Fidélis, Rodrigo de Souza Fortunato e Luzia Adriana Damasceno. A Presidente 10 

deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e após a verificação do quórum iniciou a reunião. 11 

A Prof.ª Gabriella leu os pontos de pauta e propôs a inversão dos itens 3 e 4 e questionou aos presentes 12 

se havia alguma sugestão de alteração. Ninguém se manifestou e a mesma foi aprovada por 13 

unanimidade. 1 - Aprovação da Ata da 6ª reunião: Em relação ao item 1 o Prof. Anderson solicitou 14 

um maior detalhamento das contribuições nas reuniões de forma a se registrar os membros que 15 

participaram das discussões. Além disso, deixou como sugestão que seja verificado com os 16 

coordenadores de eixo o motivo de alguns não estarem participando das reuniões. Retomando a fala, 17 

a Presidente retomou o item 1 da pauta colocando-a em votação, sendo esta APROVADA com cinco 18 

votos a favor. 2 - Ajustes finais da planilha de compras de livros e Resolução de alteração de 19 

bibliografias a ser encaminhada ao Colegiado: A Presidente enfatizou que os livros a serem 20 

especificados sejam bibliografias físicas, devendo ser desconsideradas as referências virtuais/digitais. 21 

É importante atentar a esse ponto uma vez que uma obra para estar disponível é necessário que a sua 22 

assinatura seja mantida. E, portanto, em um determinado momento a obra poderá não estar disponível. 23 

O Prof. Anderson comentou que entende ser viável as referências digitais em função do espaço físico 24 

e, considerando que há a possibilidade de uma referência digital ser descontinuada a sua 25 

disponibilidade isso irá gerar a necessidade de alterações no PPC caso haja essa indisponibilidade. 26 

Além disso, é possível que a descontinuidade possa passar desapercebido e ocasionar um prejuízo ao 27 

curso em um momento de avaliação por parte do MEC. Luzia se colocou à disposição para verificar 28 

a relação de livros digitais, a ser encaminhada oportunamente para busca de disponibilidade em 29 

portais cuja disponibilização seja gratuita. Com base na discussão relacionada as bibliografias 30 

virtuais, a Presidente levantou as seguintes possibilidades de encaminhamento: (a) constar as 31 

referências virtuais na bibliografia complementar; (b) constar virtuais na bibliografia complementar 32 

além do quantitativo de bibliografia física obrigatória; (c) constar apenas bibliografias físicas. Ficou 33 

decidido que será eliminado a possibilidade de referência digitais/virtuais, logo, vencendo a opção 34 

(c). De forma complementar, Luzia comentou sobre a ideia de verificação de aquisição das referências 35 

virtuais em um novo momento. O Prof. Henrique comentou que durante o levantamento não 36 

mencionou com os professores sobre o quantitativo (mínimo e máximo) a ser atendido. O Prof. 37 

Anderson comentou sobre a validação das bibliografias atualizadas no PPC, pois não há 38 

disponibilidade destas na biblioteca do campus. Solicitou que seja verificado se a atualização não 39 

acarretará erro nas mudanças de bibliografia durante a reformulação do PPC já que os livros não 40 

existem na biblioteca. Destacou ainda que essa questão problema já se encontra no PPC atual. Luzia 41 

disse que já encaminhou essa pergunta para o Wagner e que recorda dessa situação questionada pelo 42 

Prof. Anderson. Informou ainda que não possui esclarecimento sobre essa questão, deixando claro 43 
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que há dúvidas. Perguntou a Profª. Gabriella o prazo para o envio da planilha e, tomando a palavra, a 44 

Profª. Gabriella fez os esclarecimentos. Luzia explicou o fluxo que normalmente é seguido para a 45 

aquisição das bibliografias. A Presidente sugeriu que para as disciplinas de Tópicos Especiais a 46 

definição das referências ficará a cargo dos coordenadores de eixo uma vez que eles têm uma visão 47 

do todo do eixo. O Prof. Ulisses comentou que já questionou aos professores que atuam no eixo que 48 

ele coordena se desejariam definir alguma dessas referências. Acrescentou ainda que algumas 49 

referências já solicitadas podem atender a essas disciplinas de Tópicos Especiais e vislumbra que essa 50 

é uma possibilidade de inclusive colocar as referências que possam ser utilizadas na pós-graduação. 51 

Assumindo a palavra o Prof. Júnior comentou sobre a possibilidade de sugerir as referências 52 

considerando a visão que possui do foco sobre o eixo. Sugere que as sugestões sejam disponibilizadas 53 

ao grupo para verificar se há outras sugestões. O Prof. Anderson comentou que acha estranho requerer 54 

bibliografia de uma disciplina que não sabe qual será o volume de oferta. Relatou que adotou para os 55 

casos de disciplina de Tópicos Especiais as referências complementares de outras disciplinas 56 

obrigatórias. De forma complementar, sugeriu para esses casos a adoção de referências virtuais. O 57 

Prof. Ulisses comentou que o eixo de matemática está à disposição para auxiliar e atuar em conjunto 58 

com os demais eixos da computação. O Prof. Júnior comentou que em todas as optativas, incluindo 59 

as disciplinas de tópicos especiais, devem ser adquiridas entre 4 a 5 bibliografias. Além disso, entende 60 

que esta situação se deve também a verticalização do ensino no campus. Luzia comentou que, em 61 

relação ao questionamento do Prof. Anderson, a resposta do Wagner é que a determinação do MEC é 62 

que o livro constante no PPC conste na biblioteca ou esteja em processo de compra. O Prof. Anderson 63 

reforça o questionamento em relação ao impacto que essa situação possa ter numa avaliação do MEC. 64 

Luzia respondeu que a bibliografia a ser comprada poderá ser atualizada. A Presidente de posse da 65 

palavra comentou que há um prazo de ajuste para o PPC a ser avaliado e, nesse sentido, caso 66 

necessário poderá ocorrer ajustes na documentação a ser avaliada pelo MEC. Retomando o ponto em 67 

discussão, a Profª. Gabriella propõe que o coordenador de eixo proponha as referências necessárias 68 

para a disciplina de Tópicos Especiais. O Prof. Anderson comentou como foi feito no eixo que 69 

coordena e propôs uma adequação, para os casos de repetição de bibliografia nas disciplinas que se 70 

faça um ajuste de 50% a mais de livros. Retomando a palavra, a Profª. Gabriella continuou a 71 

apresentação e discussão da complementação da bibliografia. Luzia apontou considerações sobre a 72 

forma adequada do preenchimento da planilha para a compra dos livros. O Prof. Henrique questionou 73 

o que deve ser feito primeiro a compra das bibliografias ou a alteração no PPC, obtendo como 74 

resposta, da Presidente, que primeiro se procede com a compra e depois se efetua a alteração no PPC.  75 

A Prof. Gabriella comentou sobre a atribuição do NDE a respeito da elaboração do relatório de 76 

adequação das bibliografias. O Prof. Júnior sugeriu que os coordenadores de eixo encaminhem uma 77 

síntese sobre a adequação das bibliografias. Em relação ao tombamento dos livros vinculados ao 78 

curso e respectivas disciplinas foi comentado pela Luzia que o ideal é que o vínculo seja feito no 79 

momento do cadastro da bibliografia no sistema. Para isso, é importante que os novos livros ao 80 

chegarem já sejam alinhados a quais disciplinas estão vinculados. Complementou ainda que em 81 

relação aos livros do acervo é possível ser feito buscando uma padronização. A Profª. Gabriella irá 82 

fechar juntamente com a Luzia a relação das bibliografias a serem compradas para que uma 83 

conferência ocorra no dia 19. Por conta do avançar do tempo o tópico 3 – Curricularização da 84 

extensão foi deixado para uma próxima reunião e a Presidente abordou o tópico 4 - Informes: A 85 

Prof.ª Gabriella informou que o curso de Engenharia de Computação foi cadastrado no e-MEC.  86 

Convidou a todos a assistir a palestra “Os impactos das novas DCN nos cursos e no perfil dos novos 87 

engenheiros”. Finalizou os informes deixando agendada a próxima reunião do NDE que ocorrerá no 88 

dia 04/08 às 15h. Não havendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às dezenove horas e 89 
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treze minutos e, eu, Luís Augusto Mattos Mendes, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim 90 

e pelos demais membros presentes na reunião.  91 
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