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Às quinze horas do dia trinta de março do ano de dois mil e vinte e dois, na sala 1-1 

209 do CEFET- MG Campus Leopoldina, reuniram-se presencialmente os servidores 2 
Anderson Grandi Pires, Joventino de Oliveira Campos, Luan Soares Oliveira, Luís 3 

Augusto Mattos Mendes, Luís Cláudio Gamboa Lopes,  Michele Ribeiro Fidelis, 4 
Tatiana Barbosa de Azevedo e o discente Yuri Moreira Ferreira sob a Presidência da 5 
Coordenadora do Curso de Engenharia de Computação, a Professora Gabriella 6 

Castro Barbosa Costa Dalpra, para tratar dos seguintes assuntos em pauta: 1) 7 
Aprovação da Ata da 32ª reunião; 2) Distribuição dos planos didáticos para 8 

avaliação e 3) Informes. A Prof.ª Gabriella começou a reunião dando as boas-9 
vindas aos presentes, leu os pontos de pauta e perguntou se havia alguma proposta 10 
de alteração ou acréscimo da mesma. Como ninguém se manifestou, a pauta foi 11 

aprovada por unanimidade. Passando para o ponto 1) Aprovação da Ata da 32ª 12 

reunião: A Presidente questionou se havia alguma sugestão de alteração. O Prof. 13 
Luan propôs a inserção do número da Resolução CEPE que norteou o ponto dois. 14 
Não havendo mais solicitações de mudanças na Ata, a mesma foi aprovada por 15 

unanimidade. No próximo tópico 2) Distribuição dos planos didáticos para 16 
avaliação: A Prof.ª Gabriella disse que os planos precisam ser divididos para 17 

avaliação dos membros do Colegiado e pediu sugestões. Após ampla discussão, os 18 
períodos foram divididos em duplas até o sétimo. As do oitavo período e as optativas 19 

foram divididas em duas disciplinas para cada dupla e três disciplinas para os 20 
representantes discentes do Colegiado. A Prof.ª Michele questionou o fato dos 21 
feriados e recessos estarem contando como aula e aumentando os números 22 
previstos. A Prof.ª Gabriella disse que é a favor de excluir as linhas dos planos 23 
didáticos quando forem relativas aos recessos e feriados. O Prof. Anderson sugeriu 24 

colocar duas aulas em uma mesma linha, com a finalidade dos planos não ficarem 25 
muito extensos e as linhas repetidas. A Presidente disse que nos próximos planos, 26 

a Coordenação fará desta forma, mas que nos planos de 2022.1, serão aceitos os 27 
formatos de cada aula por linha ou duas aulas em uma mesma linha. Com relação 28 
aos prazos, definiu-se que os membros do Colegiado terão até o dia dezoito de abril 29 
para colocar as considerações na planilha sobre os planos, no dia dezenove os 30 
ajustes solicitados serão encaminhados pelo secretariado para os professores e no 31 
dia vinte e seis ficou o prazo para os docentes devolverem os planos corrigidos. A 32 



Prof.ª Gabriella disse que já enviou um Memorando para cada Departamento, 33 

cobrando os planos que ainda não foram recebidos e listou para todos os presentes, 34 
os que não foram enviados. Passando para o ponto 3) Informes:  A Presidente 35 
informou aos presentes que o período de matrícula extraordinária será de sete a 36 
nove de abril, disse que até o dia vinte e três de abril poderão ter alunos novos 37 
entrando no curso. Falou também sobre a Prof.ª Camila que ficará na Instituição até 38 

o final desta semana. Ela ministra as disciplinas Arquitetura de Computadores, 39 
Organização de Computadores e Desenvolvimento de Aplicações WEB e a 40 
Coordenação não sabe como a Chefia se organizará para que as matérias sejam 41 
disponibilizadas para os alunos. A Prof.ª Gabriella disse que os Editais de Monitorias 42 
serão divulgados em breve, que irá solicitar nove vagas e que gostaria que se 43 

mantivesse a vaga de Monitor especial, como foi durante o Ensino Remoto 44 
Emergencial. Ela falou que passou essa questão para a DIRGRAD (Diretoria de 45 

Graduação) e a Prof.ª Danielle concordou e ficou de levantar essa questão. A 46 
Presidente e o Prof. Luís Augusto ressaltaram a carência dos alunos, principalmente 47 
na volta ao ensino presencial e como é importante dar atenção para que os mesmos 48 
possam conhecer o CEFET MG, saberem tudo que a Instituição oferece e 49 

continuarem no curso. A Prof.ª Gabriella perguntou se alguém gostaria de 50 
acrescentar algum informe. Como ninguém se manifestou e nada mais havendo a 51 
tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e quarenta e três minutos e para 52 

registro, eu, Luciana Justino Cardoso lavrei a presente ata que vai assinada por mim 53 
e pelos presentes. 54 
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 (Assinado digitalmente em 13/05/2022 10:03 )
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PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CECOMLP (11.51.27)

Matrícula: 3351868

 (Assinado digitalmente em 20/05/2022 08:10 )
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COORDENADOR - TITULAR

CECOMLP (11.51.27)

Matrícula: 2933153

 (Assinado digitalmente em 13/05/2022 14:40 )
JOVENTINO DE OLIVEIRA CAMPOS
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DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 2146371

 (Assinado digitalmente em 17/05/2022 10:22 )
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LUCIANA JUSTINO CARDOSO
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 (Assinado digitalmente em 12/05/2022 14:21 )
LUIS CLAUDIO GAMBOA LOPES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DEELP (11.61.04)

Matrícula: 1482815

 (Assinado digitalmente em 13/05/2022 14:47 )
MICHELE RIBEIRO FIDELIS

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGLP (11.61.03)

Matrícula: 1059321

 (Assinado digitalmente em 18/05/2022 21:18 )
TATIANA BARBOSA DE AZEVEDO
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DCMLP (11.61.05)
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