
Comissão de Curso de Engenharia de Computação
Ata de Reunião
Ata Nº 68/2020
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Aos doze dias do mês de junho de dois mil e vinte, às 16h, em sala virtual
do  serviço  MCONF  da  RNP,  reuniu-se  a  Comissão  de  Curso  de
Engenharia  de  Computação.  Foram  convocados  todos  os  docentes,
representante dos TAE e representante discente da comissão de curso.
Estiveram presentes o coordenador do curso, professor Leonardo Bidese
de  Pinho,  os  professores  ANA  PAULA  LUDTKE  FERREIRA,  ARLEI
PRESTES  TONEL,  BRUNO  SILVEIRA  NEVES,  CARLOS  MICHEL
BETEMPS, DOUGLAS MAYER BENTO, ERICO MARCELO HOFF DO
AMARAL,  EVELISE PEREIRA FERREIRA,  FABIO LUIS LIVI  RAMOS,
GERSON ALBERTO LEIRIA  NUNES,  JULIO SARACOL DOMINGUES
JUNIOR,  LEONARDO  BIDESE  DE  PINHO,  LUCIANA  MACHADO
RODRIGUES, MILTON ROBERTO HEINEN, RODOLFO RODRIGUES,
SANDRA DUTRA PIOVESAN, SANDRO DA SILVA CAMARGO e VANIA
ELISABETH BARLETTE, o técnico Leandro Bolzan Béria e o discente
Marco Antonio Jorge Ticona. Os professores CAIO MARCELLO RECART
DA  SILVEIRA,  CRISTIANO  PERES  OLIVEIRA,  DENICE  APARECIDA
FONTANA  NISXOTA  MENEGAIS,  ELIZANGELA  DIAS  PEREIRA,
EVERSON JONATHA GOMES DA SILVA, FABIO RONEI RODRIGUES
PADILHA, FRANCIELI APARECIDA VAZ, FRANCISCO RIPOLI FILHO,
LEANDRO  BLASS,  LEANDRO  HAYATO  YMAI,  MARIA  ALEJANDRA
LIENDO,  MAURO  SERGIO  GOES  NEGRAO  e  PEDRO  CASTRO
MENEZES XAVIER DE MELLO E SILVA.  Não foi  possível  entregar  a
convocação para o professor WANDERSON LOMBARDY PEREIRA em
função deste não mais pertencer ao corpo docente da UNIPAMPA e por
isso não será mais convocado. A pauta consistiu nos seguintes pontos: 1)
Aprovação da ata da 1a reunião extraordinária de Junho; 2)  Oferta de
componentes na modalidade remota; 3) Assuntos gerais. O coordenador
orientou  para  que  as  manifestações  fossem registradas  no  bate-papo
público. No primeiro item da pauta (Aprovação da ata da 1a reunião
extraordinária de Junho), a ata foi aprovada por todos, com a exceção
da professora Luciana que se absteve por não estar presente na referida
reunião e pela professora Vania que estava ausente durante a votação.
No segundo item da pauta (Oferta de componentes na modalidade
remota),  o coordenador reforçou o que havia sido encaminhado com a
convocação,  de  que  havia  recebido  orientação  da  Coordenação
Acadêmica para que fosse avaliada, pela comissão de curso, a oferta de
componentes no formato de ensino remoto, tendo como prazo limite de
resposta  o  dia  15/6.  Destacou  também  que  os  coordenadores  foram
orientados  a  definir  apenas  a  situação  de  componentes  sob
responsabilidade  da  área,  motivo  pelo  qual  compartilhou  com  os
professores da área para que pudessem se manifestar a respeito dos
componentes  sob  sua  responsabilidade,  planilha  esta  que  foi
encaminhada  anexa  à  convocação.  O  coordenador  questionou  os
presentes  sobre  a  forma de  discussão  e,  a  partir  das  manifestações,
optou-se por fazer uma rodada de fala para todos os onze professores da
área.  A professora Ana Paula explicou sobre os componentes sob sua
responsabilidade,  destacando a  necessidade de postergar  a  oferta  de
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Análise e Projeto de Algoritmos para o semestre subsequente, bem como
a importância de  refazer a oferta  e que os alunos sejam avisados de
como vai ser, ou seja, que uma nova matrícula vai ser fundamental.  O
professor  Carlos  Michel  enfatizou  que  os professores  de  algoritmos
poderiam  ou deveriam  pensar juntos na forma como encaminhar estas
componentes,  proposta que recebeu manifestações de concordância de
vários membros, com destaque para a observação do professor Milton
que  acredita ser a  mais preocupante.  O professor Leonardo comentou
que  questionou  a  Coordenação  Acadêmica  sobre  a  possibilidade  de
organização  de  protocolos  sanitários  de  acesso  aos  laboratórios  de
computação  para  alunos  que  não  tenham acesso  a  computadores.  A
professora Ana Paula expôs a seu entendimento de que disciplinas com
prática de laboratório estão fora do decreto, sendo contrária à criação de
protocolos de acesso  aos laboratórios, citando inclusive que a UFRGS
proibiu o acesso aos campi. Discutiu-se a questão da reposição de aulas
para alunos que não puderem cursar na modalidade de ensino remoto.
Vários  professores  manifestaram  a  sua  contrariedade  com  a
possibilidade  de  ter  que  repetir  a  oferta  posteriormente.  Foram
apresentados diferentes argumentos sobre a quantidade de disciplinas
ofertadas neste formato diferenciado, as quais trariam diferentes desafios
para professores e alunos, bem como o impacto desta oferta diferenciada
nas ofertas previstas para 2021, inclusive no que se refere à necessidade
de  flexibilização  pontual  de  pré-requisitos,  sobretudo  para  formandos.
Após  as  manifestações  dos  professores  da  área  de  computação,  o
coordenador  pediu  que  o  representante  dos  discentes  e  dos  TAE se
manifestassem.  O  aluno  Marco  se  manifestou  favorável  à  oferta  dos
componentes na modalidade de ensino remoto. O TAE Leandro expôs a
sua  concordância  com  a  oferta  de  ensino  remoto  e  se  colocou  a
disposição para auxiliar na viabilização do acesso aos laboratórios. Por
fim, o coordenador pediu aos demais professores que compartilhassem
informações sobre os rumos adotados pelas outras áreas em relação às
ofertas,  sobretudo de componentes  ministrados para  a Engenharia  de
Computação. Destacou-se a decisão da Engenharia Química de buscar
construir  videoaulas para demonstrar os experimentos correspondentes
às  partes  práticas  de  alguns  componentes,  bem  como  a  posição  da
Física e da Química de não ofertar componentes práticos, mantendo os
exclusivamente teóricos. Em regime de votação, a intenção de oferta de
todos os componentes sob responsabilidade da computação, em formato
excepcional  de  ensino  remoto,  com exceção  de  Análise  e  Projeto  de
Algoritmos que foi postergada para o semestre seguinte, foi aprovada por
unanimidade pelos presentes, registrando-se a ausência das professoras
Evelise  e  Vania  durante  a  votação.  No  item  3 da  pauta  (Assuntos
gerais), o coordenador questionou se havia sido regularizado o plano de
estágio discutido na reunião anterior. O professor Sandro informou que
ainda  não  havia  recebido  o  plano  corrigido  conforme  as  orientações
acordadas.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  o  coordenador  agradeceu  a
presença de todos, encerrou a reunião as 17h16 e lavrou a presente ata
que,  lida  e  achada  conforme  (inclusive  com  o  registro  do  bate-papo
público da sala virtual, anexo a esta), será oportunamente assinada pelos
presentes.
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Início da reunião

[16:00] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Boa tarde a todos e todas
[16:00] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Boa tarde
[16:00] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Olá pessoal boa tarde!
[16:00] Arlei Prestes Tonel : boa tarde
[16:00] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Ana Paula presente.
[16:00] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Boa tarde.
[16:00] LEANDRO BOLZAN BERIA : Boa tarde
[16:00] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Peço que como de praxe se manifestem para registro 
de presença
[16:01] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Presente
[16:01] Arlei Prestes Tonel : presente
[16:01] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Presente
[16:01] RODOLFO RODRIGUES : Boa tarde. Presente.
[16:01] FABIO LUIS LIVI RAMOS : boa tarde a todos
[16:01] FABIO LUIS LIVI RAMOS : presente
[16:01] Marco Antonio : presente
[16:01] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Boa tarde a todos...
[16:02] SANDRO DA SILVA CAMARGO : presente
[16:02] CARLOS MICHEL BETEMPS : Boa tarde pessoal.
[16:03] BRUNO SILVEIRA NEVES : Boa tarde
[16:03] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Boa tarde pessoal
[16:04] Marco Antonio : Boa tarde
[16:05] DOUGLAS MAYER BENTO : Caros, boa tarde
[16:05] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Microfones abertos, gente.
[16:06] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Olá, boa tarde a todos!
[16:06] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Avisa o Milton do microfone dele.
[16:06] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Fala o nome dele.
[16:07] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : s
[16:08] Milton Heinen : Boa tarde

Manifestações Item 1

[16:09] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Favorável.
[16:09] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Votação ata
[16:09] Arlei Prestes Tonel : favorável
[16:09] BRUNO SILVEIRA NEVES : favorável
[16:09] DOUGLAS MAYER BENTO : Favorável
[16:09] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : favoravel
[16:09] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Favorável
[16:09] FABIO LUIS LIVI RAMOS : favorável
[16:09] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Aprovado!
[16:09] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Favorável
[16:09] LEANDRO BOLZAN BERIA : Favorável
[16:10] Marco Antonio : Favorável
[16:10] LEANDRO BOLZAN BERIA : Milton saiu da sala...
[16:10] RODOLFO RODRIGUES : Favorável
[16:10] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Favorável
[16:10] SANDRO DA SILVA CAMARGO : Favorável
[16:10] CARLOS MICHEL BETEMPS : Eu estou de acordo.
[16:10] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Favorável



[16:10] CARLOS MICHEL BETEMPS : Não
[16:10] CARLOS MICHEL BETEMPS : Acho que não. Tranquilo
[16:11] MILTON ROBERTO HEINEN : travou tudo aqui, tive que sair e entrar de novo
[16:11] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Milton, favorável a ata?
[16:12] MILTON ROBERTO HEINEN : sim
[16:12] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Ok

Manifestações Item 2

[16:13] DOUGLAS MAYER BENTO : sim
[16:13] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : sim
[16:13] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Sim
[16:13] SANDRA DUTRA PIOVESAN : sim
[16:13] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : agora sim
[16:13] CARLOS MICHEL BETEMPS : Sim
[16:13] MILTON ROBERTO HEINEN : sim
[16:15] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu posso falar.
[16:15] FABIO LUIS LIVI RAMOS : pode ser de professor por professor também
[16:15] FABIO LUIS LIVI RAMOS : eu acho melhor professor por professor
[16:15] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Acho mais compacto de professor em professor.
[16:15] SANDRA DUTRA PIOVESAN : por professor
[16:23] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu só acho importante refazer a oferta e que os alunos 
sejam avisados de como vai ser. Daí ninguém pode reclamar que as disciplinas saíram meio 
toscas.
[16:23] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Nova matrícula vai ser fundamental.
[16:25] CARLOS MICHEL BETEMPS : Os professores de algoritmos poderiam (ou devem) pensar 
juntos na forma como encaminhar estas componentes.
[16:25] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu não entendi também como é que vai funcionar com 
os semestre mais curtos. Vai ser complicado achar horários semanais apropriados.
[16:26] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Concordo, Betemps.
[16:26] MILTON ROBERTO HEINEN : Realmente a gente precisa pensar juntos como vai ser 
algoritmos
[16:27] MILTON ROBERTO HEINEN : Essa é a disciplina que eu acho mais preocupante
[16:29] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Disciplinas com prática de laboratório estão fora do 
decreto.
[16:31] FABIO LUIS LIVI RAMOS : Leonardo, queria fazer só mais um comentário depois que 
esqueci agora
[16:31] FABIO LUIS LIVI RAMOS : esqueci na minha fala*
[16:32] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Acho isso tremendamente arriscado. Basta alguém 
pegar covid ou, pior ainda, morrer de covid, para a Universidade tomar um processo do 
tamanho do mundo. A UFRGS proibiu o acesso aos campi.
[16:33] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu quero falar.
[16:33] MILTON ROBERTO HEINEN : Se tiver que dar duas vezes então eu também sou contra
[16:36] FABIO LUIS LIVI RAMOS : perfeito Ana
[16:36] FABIO LUIS LIVI RAMOS : concordo totalmente
[16:41] BRUNO SILVEIRA NEVES : Tem mais uma coisa: se nós fizermos todo este esforço de 
boa fé, não há garantias que os alunos (que são maioria) estarão também. Sempre teremos 
que lidar com aqueles que tentarão forçar a barra para expor as fragilidades do mecanismo 
proposto para ensino. Faz parte... será um enorme aprendizado intensivo neste sentido 
também.
[16:42] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Sim, Bruno. Acho que essa também é a razão pra gente
não encher os alunos de disciplinas que eles não vão conseguir dar conta. Acho melhor 



começar com calma, até para todo mundo entender melhor como funciona.
[16:44] BRUNO SILVEIRA NEVES : Para ir realmente com calma, a melhor opção talvez fosse 
esquecer 2020/1 e focar em 2020/2.
[16:44] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Isso vai ferrar nossa vida pra sempre. Melhor fazer 
metade da oferta em 2020/1.
[16:52] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Alterar oferta implica alterar também a efetividade 
docente.
[16:53] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Volume duplicado no ano que vem, se mantiverem as 
escolhas feitas...
[16:54] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Verdade.
[16:57] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Esse é um caso que quem oferta em conjunto o 
mesmo ... talvez tentardividir a preparação das aulas
[16:57] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Milton teu mic segue aberto
[16:57] MILTON ROBERTO HEINEN : ops...
[16:57] MILTON ROBERTO HEINEN : desliguei
[16:59] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Boa tarde
[17:00] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : sim
[17:00] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : sim
[17:01] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : E também APA com Teoria da Computação. Adianta 
um ano.
[17:02] Marco Antonio : sim, tinha esquecido
[17:02] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Perfeito Lenadro
[17:04] RODOLFO RODRIGUES : Eu posso falar da EQ depois.
[17:04] DOUGLAS MAYER BENTO : O curso de Química é hj, às 18 h
[17:05] DOUGLAS MAYER BENTO : Vou ofertar Química Geral
[17:06] DOUGLAS MAYER BENTO : Isso mesmo
[17:08] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Acho que a Vania entrou sem microfone
[17:09] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : sim
[17:09] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : ok
[17:10] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Vamos colocar em votação a oferta: todos os 
componentes sob responsabilidade do curso, exceto APA adiado pra 2020/2
[17:10] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Favorável.
[17:11] Arlei Prestes Tonel : favorável
[17:11] BRUNO SILVEIRA NEVES : Favorável
[17:11] CARLOS MICHEL BETEMPS : De acordo.
[17:11] DOUGLAS MAYER BENTO : Favorável
[17:11] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Favorável
[17:12] FABIO LUIS LIVI RAMOS : favorável
[17:12] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Aprovado!
[17:12] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : De acordo
[17:12] LEANDRO BOLZAN BERIA : Favorável
[17:12] Marco Antonio : Favorável
[17:12] MILTON ROBERTO HEINEN : Favorável
[17:12] RODOLFO RODRIGUES : Favorável
[17:13] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Favorável
[17:13] SANDRO DA SILVA CAMARGO : Favorável
[17:13] Luciana Machado Rodrigues : Favorável
[17:13] Luciana Machado Rodrigues : ok

Manifestações Item 3

[17:14] SANDRO DA SILVA CAMARGO : ainda não recebi o plano



[17:14] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Qual aluno?
[17:15] SANDRO DA SILVA CAMARGO : não lembro
[17:15] SANDRO DA SILVA CAMARGO : sim
[17:15] SANDRO DA SILVA CAMARGO : ok
[17:15] SANDRO DA SILVA CAMARGO : passei via moodle no dia daquela reunião

Encerramento

[17:15] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Bom final de semana e bom dia dos namorados!
[17:16] MILTON ROBERTO HEINEN : boa tarde e bom fim de semana a todos
[17:16] FABIO LUIS LIVI RAMOS : até mais
[17:16] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Até.
[17:16] RODOLFO RODRIGUES : Boa tarde e bom final de semana a todos!
[17:16] Luciana Machado Rodrigues : Boa tarde.
[17:16] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Boa tarde
[17:16] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Grato pelas contribuições.
[17:16] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : até mais
[17:16] CARLOS MICHEL BETEMPS : T+ pessoal. Bom fim de semana
[17:16] Marco Antonio : até mais, se cuidem
[17:16] DOUGLAS MAYER BENTO : Até, abraços
[17:16] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Abraços pessoal!
[17:16] BRUNO SILVEIRA NEVES : Boa tarde e até a próxima
[17:16] Arlei Prestes Tonel : Boa tarde
[17:16] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Ótimo final de semana e se cuidem!
[17:16] VANIA ELISABETH BARLETTE : Até mais
[17:16] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Reunião encerrada as 17h16


