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Às treze horas e trinta e cinco minutos  do dia dois de maio de dois mil e vinte e
dois, na sala 1-209 do CEFET- MG Campus Leopoldina, reuniram-se presencial-
mente os servidores Anderson Grandi Pires, Luan Soares Oliveira,  Luís Cláudio
Gamboa Lopes,  Michele Ribeiro Fidelis, Tatiana Barbosa de Azevedo e o discente
Yuri Moreira Ferreira sob a Presidência do Subcoordenador do Curso de Engenha-
ria de Computação, o Professor Luís Augusto Mattos Mendes, para tratar dos se-
guintes assuntos em pauta: 1) Aprovação da Ata da 33ª reunião; 2) Recondução
dos Membros do NDE e 3) Revisão das Disciplinas Equalizadas (Química e
Computação). O Prof. Luís começou a reunião dando as boas-vindas aos presen-
tes, leu os pontos de pauta e perguntou se havia alguma proposta de alteração.
Como ninguém se manifestou, a pauta foi aprovada por unanimidade. Passando
para o ponto  1) Aprovação da Ata da 33ª reunião:  O Presidente questionou se
havia alguma sugestão de alteração. Não havendo solicitações de mudanças na
Ata, a mesma foi aprovada por unanimidade. Antes de passar para o próximo tópi-
co, o aluno Yuri informou que a discente Yasmin deixará o curso e o Colegiado. O
Prof. Luís informou ao mesmo que o pedido da aluna para deixar o Colegiado ainda
não foi formalizado e, havendo a saída da mesma, infelizmente, não será possível
a sua substituição. No próximo tópico 2) Recondução dos Membros do NDE: O
Prof. Luís apresentou ao Colegiado que, com o término do mandato dos membros,
conforme estabelecido pela Portaria 44/2021 – DIRGRAD, há a necessidade de in-
dicação de novos membros ou recondução dos membros participantes do Núcleo
Docente Estruturante. Expôs que, após consulta, todos os membros atuais do NDE
se manifestaram favoráveis a uma recondução. Após colocar em votação, a recon-
dução dos membros atuais foi aprovada por unanimidade. Passando para o ponto
3) Revisão das Disciplinas Equalizadas (Química e Computação):  Iniciando a
discussão deste tópico, o Prof. Luís mencionou que o presidente da Comissão res-
ponsável pelas equalizadas da computação enviou uma mensagem para a Coorde-
nação  na  data  de  20/01/2022  (feriado  local),  solicitando  um  retorno  até  o  dia
21/01/2022. Após isto, foram feitas tentativas de contato com o mesmo tanto via
Coordenação (pela Gabriella e pelo Luís), como pelo membro do Colegiado, NDE e
Coordenador de Eixo, Prof. Anderson. Prof. Anderson disse que, inclusive, preen-
cheu o formulário enviando suas considerações ao presidente da Comissão res-
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ponsável pelas equalizadas da computação e solicitou que as ponderações dele
pudessem ser consideradas,  o que não foi  percebido no relatório encaminhado
pela DIRGRAD. Após ampla discussão, o Prof. Anderson, como Coordenador de
Eixo, se disponibilizou a elaborar um parecer a respeito do documento enviado a
respeito das disciplinas equalizadas da computação. Isto posto, o Colegiado se po-
sicionou de forma que a coordenação solicitará aos respectivos coordenadores dos
eixos 2 - Física e Química: José Evaristo Rodrigues Costa; e eixo 8 - Fundamentos
de Engenharia de Computação: Anderson Grandi Pires; que enviem até a próxima
segunda-feira (09/05/2022) um parecer a respeito dos documentos enviados pela
DIRGRAD e, conforme sugerido pelo Prof. Luan, assim que recebidos, estes pare-
ceres serão enviados por e-mail aos membros do Colegiado. Caso algum membro
do Colegiado tenha alguma consideração a respeito destes pareceres, enviarão as
mesmas para o e-mail da Coordenação do Curso antes do dia 11/05/2022, que é
quando ocorrerá o Fórum de Coordenadores da Graduação. Prof. Anderson suge-
riu que as reuniões do Colegiado que não ocorrerem às quartas-feiras sejam alter-
nadas entre segundas e sextas-feiras. O discente Yuri mencionou algumas deman-
das dos alunos, principalmente com relação ao uso de laboratórios e restaurante
para alunos. Prof. Luís explicou os procedimentos para o aluno colocar em pauta
as demandas dos discentes e perguntou se alguém gostaria de acrescentar mais
alguma coisa. Como ninguém se manifestou e nada mais havendo a tratar, a reuni-
ão foi encerrada às quatorze horas e quarenta minutos e para registro, eu, Gabriel-
la Castro Barbosa Costa Dalpra lavrei a presente ata que vai assinada por mim e
pelos presentes.
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 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 07/06/2022 15:54 )
ANDERSON GRANDI PIRES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

CECOMLP (11.51.27)

Matrícula: 3351868

 (Assinado digitalmente em 10/06/2022 13:45 )
GABRIELLA CASTRO BARBOSA COSTA DALPRA

COORDENADOR - TITULAR

CECOMLP (11.51.27)

Matrícula: 2933153

 (Assinado digitalmente em 06/06/2022 21:02 )
LUAN SOARES OLIVEIRA

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 1275060

 (Assinado digitalmente em 08/06/2022 11:23 )
LUIS AUGUSTO MATTOS MENDES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 1752955

 (Assinado digitalmente em 07/06/2022 17:43 )
LUIS CLAUDIO GAMBOA LOPES

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DEELP (11.61.04)

Matrícula: 1482815

 (Assinado digitalmente em 07/06/2022 21:22 )
MICHELE RIBEIRO FIDELIS

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DFGLP (11.61.03)

Matrícula: 1059321

 (Assinado digitalmente em 08/06/2022 15:29 )
TATIANA BARBOSA DE AZEVEDO

PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

DCMLP (11.61.05)

Matrícula: 2224057

 (Assinado digitalmente em 13/06/2022 12:13 )
YURI MOREIRA FERREIRA

DISCENTE

Matrícula: 20193026287
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