
Comissão de Curso de Engenharia de Computação
Ata de Reunião
Ata Nº 64/2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 14h, na sala

2311  do  Campus  Bagé,  reuniu-se  a  Comissão  de  Curso  de  Engenharia  de

Computação. Foram convocados todos os docentes e representante discente da

comissão  de  curso.  Estiveram  presentes  o  coordenador  substituto  do  curso,

professor  Érico  Marcelo  Hoff  do  Amaral  e  os  professores  Ana Paula  Ludtke

Ferreira,  Bruno  Silveira  Neves,  Carlos  Michel  Betemps,  Danrlei  Silveira

Trindade,  Fabio  Luis  Livi  Ramos,  Gerson Alberto  Leiria  Nunes,  Luis  Roberto

Brudna Holzle, Margarida Maria Rodrigues Negrão, Mauro Sergio Goes Negrão,

Milton  Roberto  Heinen  e  Sandra  Dutra  Piovesan.  Os  professores  Denise

Aparecida Moses, Leandro Hayato Ymai,  Leonardo Bidese de Pinho, Rodolfo

Rodrigues e Sandro da Silva Camargo  justificaram previamente a sua ausência.

A  pauta  consistiu  nos  seguintes  pontos:  1)  Aprovação  da  ata  da  reunião

ordinária  de  Outubro  de  2019;  2)  Indicação  de  representação  discente  para

2020; 3) Oferta no período especial; 4) Oferta para 2020/1; 5) Manutenção dos

históricos  dos  alunos;  6)  Quebra  de  pré-requisito  para  disciplinas  sob

responsabilidade  de  outra  área;  7)  Avaliação  da  CPA;  8)  Averbação  de

Atividades  Complementares  de  Graduação;  9)  Calendário  de  reuniões  para

2020; 10) Assuntos gerais. Em relação ao item 1 da pauta (Aprovação da ata da

reunião ordinária de Outubro de 2019), todos professores presentes acordaram

com  a  aprovação  da  ata.  O  segundo  item  da  reunião  (Indicação  de

representação  discente  para  2020)  os  professores  acordaram  em  seguir  a

indicação da representação discente feita pelo diretório acadêmico do curso, se

abstiveram os professores Margarida Maria Rodrigues Negrão e Mauro Sergio

Goes  Negrão.  Sobre  o  item  3  (Oferta  no  período  especial)  os  professores

presentes  ratificaram  a  deliberação  do  NDE  em  relação  a  oferta  de  AOC-I

(período matutino, de 21/1 a 19/2) e também aprovaram a disponibilização de

Estágio Obrigatório, durante o período especial de verão. A comissão discutiu e

decidiu que poderão ocorrer ofertas de Estágio Obrigatório em período letivo

especial de verão desde que os alunos interessados enviem o plano de trabalho

a ser analisado pela comissão de curso até a última reunião ordinária da CC, no

semestre  imediatamente  anterior  ao  PLE.  Abstiveram-se  os  professores

Margarida Maria Rodrigues Negrão e Mauro Sergio Goes Negrão. Em relação

item 4 de pauta, com base no diagnóstico e demanda dos alunos em relação a

oferta,  todos os professores presentes acordaram com proposta de oferta de

disciplinas para 2020/1. O professor Fábio manifestou interesse em ministrar a
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disciplina  de TD para os alunos ingressantes,  visto que no semestre vigente

trabalhou com os alunos repetentes nesta disciplina. Os professores Gerson e

Fábio  sugeriram  que  exista  um  rodízio  entre  os  professores  que  ministram

disciplinas para ingressantes e repentes nas etapas iniciais do curso e que este

assunto entre em pauta na próxima reunião da Comissão de Curso.  No item 5

(Manutenção dos históricos dos alunos) os professores ratificaram a decisão do

NDE pela formalização da solicitação de que os históricos dos alunos não sejam

apagados quando ocorrer novo vínculo, independente do processo de ingresso.

Todos os professores presentes, com exceção dos professores Margarida Maria

Rodrigues Negrão e Mauro Sergio Goes Negrão, acordaram que os históricos

dos alunos devam permanecer vinculados e visíveis. Em relação a solicitação de

quebra de pré-requisito para disciplinas sob responsabilidade de outras áreas

(item 6), a Comissão deliberou que deve ser solicitado pelo aluno um documento

de acordo, emitido pelo coordenador do curso onde pretende realizar a disciplina

com quebra, descrevendo a anuência da área. De posse deste documento o

aluno deverá seguir o fluxo normal, no âmbito da Engenharia de Computação,

para  a  solicitação  da  quebra  de  pré-requisito,  respeitando  desta  forma  os

requisitos e regras previstos para este processo. Sobre o item 7 (Avaliação da

CPA)  os  professores  presentes  descreveram  que  analisaram  o  documento

emitido pela CPA. O professor Fábio solicitou o envio formal de um comunicado

a CPA requerendo uma descrição detalhada sobre as questões presentes no

instrumento  de  avaliação,  uma  vez  que  algumas  perguntas  do  referido

questionário não apresentam, de forma clara, a sua finalidade e contribuição ao

processo  de  avaliação.  Todos  professores  concordaram  com o  envio  de  tal

documento a CPA, com exceção dos professores Margarida Maria Rodrigues

Negrão  e  Mauro  Sergio  Goes  Negrão.  Item  8  (Averbação  de  Atividades

Complementares de Graduação), a comissão de curso acordou em manter a

deliberação do NDE, ou seja, para casos de solicitação de aproveitamento de

ACG manter o critério da norma vigente, a qual complementa a norma geral da

instituição que permite a averbação desde que a atividade ocorra em período no

qual o aluno possui vínculo com a instituição (não necessariamente no período

de  vínculo  atual  ao  curso,  nem  mesmo  em  relação  ao  mesmo  curso).

Abstiveram-se  os  professores  Margarida  Maria  Rodrigues  Negrão  e  Mauro

Sergio  Goes  Negrão.  Todos  os  professores  acordaram  com  a  proposta  de

calendário de reuniões para 2020 (item 9 da pauta). Em assuntos gerais, item

10, foi discutida a solicitação para cursar a disciplina de Estágio Obrigatório, em

período  letivo  especial  de  verão,  realizada  pelo  aluno  Welbert  Castro.  A
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comissão de curso deliberou  autorizar  a realização  do estágio,  sendo que a

professora  Ana  Paula  Ferreira  será  a  orientadora  do  aluno  nesta  edição  da

disciplina. O professor Gerson sugeriu que a disciplina de estágio seja ofertada

em período especial, a fim de auxiliar os alunos. A professora Ana Paula ainda

reforçou que a disciplina de estágio poderia passar de um semestre para outro,

ou seja, a disciplina deveria ser ofertada em fluxo continuo. O professor Fábio se

disponibilizou a estudar as regras e funcionamento da disciplinas  de Estágio

Obrigatório e, desta forma, propor melhorias a este processo. O professor Bruno

sugeriu  também  que  seja  revisto  a  carga  horária  atribuída  a  disciplina  de

Estágio.  Os professores presentes sugeriram também discutir  o  processo de

estágio obrigatório na próxima reunião da comissão de curso. Ainda em relação

aos assuntos gerais o professor Gerson solicitou que seja avaliada e discutida

na próxima reunião da comissão de curso a participação, de forma remota, dos

professores nas reuniões desta comissão. Por fim, o professor Fábio solicitou

que  seja  enviado  um  documento  a  Direção  do  campus  descrevendo  a

precariedade da rede sem fio nos gabinetes 3139 e 3143 e, desta forma, exigir

providências  em  relação  a  este  problema.   Nada  mais  havendo  a  tratar,  o

coordenador agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião as 15h50 e

lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Ana Paula Ludtke Ferreira

Bruno Silveira Neves

Carlos Michel Betemps

Danrlei Silveira Trindade

Érico Marcelo Hoff do Amaral 
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Luis Roberto Brudna Holzle

Margarida Maria Rodrigues Negrão

Mauro Sergio Goes Negrão
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