
Comissão de Curso de Engenharia de Computação
Ata de Reunião
Ata Nº 66/2020
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Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e vinte, às 14h, 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,  ANDERSON LUIS
JESKE BIHAIN, BRUNO SILVEIRA NEVES,  CAIO MARCELLO RECART DA
SILVEIRA,  CARLOS  MICHEL  BETEMPS,  CRISTIANO  PERES  OLIVEIRA,
DENICE APARECIDA FONTANA NISXOTA MENEGAIS,  DOUGLAS MAYER
BENTO,  ERICO  MARCELO  HOFF  DO  AMARAL,  EVELISE  PEREIRA
FERREIRA,  EVERSON  JONATHA  GOMES  DA  SILVA,  FABIO  LUIS  LIVI
RAMOS, GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES, JULIO SARACOL DOMINGUES
JUNIOR, LEANDRO BLASS, LEANDRO HAYATO YMAI, 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
ELIZANGELA  DIAS  PEREIRA  e  FABIO  RONEI  RODRIGUES  PADILHA
justificaram previamente a sua ausência, assim como ocorreu com a professora
LISETE FUNARI DIAS que, em função da confirmação do remanejamento de
componentes  curriculares  causado  pelo  adiamento  da  sua  remoção  para  o
Campus  Bagé,  não  será  mais  convocada.  A  pauta  consistiu  nos  seguintes
pontos: 1) Aprovação da ata da reunião extraordinária de Março de 2020; 2)
Aprovação de atos ad referendum: 2.1) Avaliação docente - Prof. Julio Saraçol
Domingues  Júnior;  2.2)  Consulta  e  encaminhamentos  sobre  atividades  EaD
neste  semestre;  3)  Itens  pendentes  da  reunião  anterior:  3.1)  Rodízio  de
ministrantes  de  turmas  para  ingressantes  e  repetentes;  3.2)  Processos  de
estágio obrigatório; 3.3) Participação remota em reuniões; 3.4) Ajustes na oferta
-  TCC-I  e  IAC;  4)  Aprovação  de  planos  de  estágio;  5)  Advertência  para
matrículas  não justificadas em menos de 12 créditos;  6)  Assuntos gerais.  O
coordenador orientou para que as manifestações fossem registradas no bate-
papo  público.  No  primeiro  item  da  pauta  (Aprovação  da  ata  da  reunião
extraordinária  de  Março  de  2020),  a  ata  foi  aprovada  por  todos,  com  a
exceção dos que não estiveram presentes que se abstiveram. No segundo item
da pauta (Aprovação de atos ad referendum),  iniciou-se pelo subitem 2.1,
com a apresentação resumida, pelo coordenador, do conteúdo do parecer de
avaliação  com  participação  discente  do  professor  Julio  Saraçol  Domingues
Júnior, o qual havia sido encaminhado para todos os membros da comissão,
acompanhado  das  planilhas  de  pontuação,  junto  com  a  ata.  O  parecer  foi
aprovado  por  todos  com  uma  abstenção  (Everson  Gomes).  Registrou-se  a
entrada  na  reunião  dos  professores  Bruno  Neves,  Caio  Silveira,  Cristiano
Oliveira,  Fabio  Ramos,  Leandro Ymai  e Vania  Barlette  e do discente  Marco
Ticona.  No  subitem  2.2,  o  coordenador  resumiu  o  conteúdo  do  e-mail  de
resposta do curso, após consulta ao NDE, sobre a possibilidade de iniciar  o
semestre com atividades EaD, o qual  havia sido encaminhado anteriormente
aos  membros  da  comissão:  “Caro  Coordenador  Acadêmico  e  demais
coordenadores de curso, após ter recebido a manifestação de dez dos onze
componentes do NDE da Engenharia de Computação, repasso a posição da
EC: 1) A maioria concorda com os argumentos já elencados pela coordenação
acadêmica;  2)  Todos  consideram  particularmente  inviável  a  oferta  EaD  das
disciplinas  para  ingressantes  e  uma  minoria  acredita  ser  possível  usar  a
modalidade EaD em componentes específicos, de acordo com as competências
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dos docentes, particularidades das disciplinas (aspectos teóricos vs. práticos) e
verificação de viabilidade de participação de todos os alunos; 3) A maioria é a
favor da manutenção dos estágios obrigatórios, nos casos em que as atividades
dos estagiários tenham sido suficientemente adaptadas às recomendações do
cenário de pandemia; 4) A maioria entende que os professores devem seguir
orientando seus alunos de TCC,  contudo entendem que é provável  que em
vários casos as atividades práticas, que demanda acesso à infraestrutura da
universidade,  poderão  ser  prejudicadas,  de  modo  que  o  cronograma  de
execução das disciplinas de TCC deve seguir suspenso; 5) Caso a comissão de
ensino entenda como viável, o curso irá avaliar a criação e execução de um
programa  de  minicursos  EaD  para  engajar  os  alunos  neste  período  sem
atividades  das  disciplinas,  tanto  com  atividades  que  com  ênfase  nos  pré-
requisitos  necessários  para  as  disciplinas  ofertadas  no  semestre,  como  em
competências mais avançadas. Se implementado o programa, os alunos que
participarão desses minicursos receberão certificados para averbação de ACG
de ensino. Em resumo, o uso do EaD em substituição às atividades presenciais
previstas nos PPC, se for o caso (resolvidos os aspectos legais),  deverá ser
aplicado  em  casos  excepcionais  e  não  como  regra  neste  momento”.  O
encaminhamento foi aprovado por todos com duas abstenções (Leandro Ymai e
Vania  Barlette).  No  terceiro  item  da  pauta  (Itens  pendentes  da  reunião
anterior), começou-se pelo subitem 3.1, que tratava do rodízio de ministrantes
de  turmas  para  ingressantes  e  repetentes.  Os  professores  Fabio  Ramos  e
Gerson  Nunes  explanaram suas  visões  sobre  a  necessidade  de  rodízio  em
disciplinas específicas de computação de início de curso, ofertadas tanto para
ingressantes como para repetentes. Apresentaram como principais argumentos
a maior quantidade e menor interesse de alunos nestas turmas em comparação
com turmas de semestres mais avançados, aliada a necessidade de que todos
os professores tenham a experiência de atuar com este perfil de turmas que,
segundo  os  professores,  por  tratarem  de  conteúdos  introdutórios  do  curso,
poderiam ser ministradas por qualquer professor da área de computação. Como
encaminhamento, o coordenador do curso propôs que essa discussão ocorra no
NDE e depois retorne para deliberação da comissão. Todos foram a favor do
encaminhamento proposto. No subitem 3.2, tratou-se dos processos de estágio
obrigatório, sobretudo pela demanda para que os estágios passem a ocorrer em
fluxo contínuo, ao contrário do que ocorria anteriormente, associados a períodos
letivos,  conforme  consta  na  norma  vigente  da  Engenharia  de  Computação.
Foram elencados diversos fatores relacionados ao processo, desde a orientação
discutida em comissão de ensino de que não precisariam mais estar associados
a períodos letivos, até questões administrativas de registro e de viabilização do
estágio com efetivo acompanhamento e avaliação contínua que inclua relatórios
periódicos e banca ao final do processo, algo que foi normatizado há anos na
Engenharia  de  Computação  e  tem  funcionado  de  forma  eficiente.  Após  o
debate, foi colocada em votação a proposta de adoção do fluxo contínuo, em
caráter temporário, até que uma nova norma de estágio da EC seja aprovada
prevendo o fluxo contínuo. A proposta foi reprovada por maioria: dez contrários
(ANDERSON  LUIS  JESKE  BIHAIN,  BRUNO  SILVEIRA  NEVES,  CAIO
MARCELLO RECART DA SILVEIRA, CARLOS MICHEL BETEMPS, DOUGLAS
MAYER  BENTO,  JULIO  SARACOL  DOMINGUES  JUNIOR,  LEONARDO
BIDESE  DE  PINHO,  MILTON  ROBERTO  HEINEN,  SANDRA  DUTRA
PIOVESAN e SANDRO DA SILVA CAMARGO), cinco favoráveis (ANA PAULA
LUDTKE FERREIRA, ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL, FABIO LUIS LIVI
RAMOS,  GERSON  ALBERTO  LEIRIA  NUNES,  RODOLFO  RODRIGUES)  e
nove  abstenções  (CRISTIANO  PERES  OLIVEIRA,  DENICE  APARECIDA
FONTANA NISXOTA MENEGAIS, EVELISE PEREIRA FERREIRA, EVERSON
JONATHA GOMES DA SILVA, LEANDRO BLASS, LEANDRO HAYATO YMAI,
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VANIA  ELISABETH  BARLETTE,  LEANDRO  BOLZAN  BERIA,  MARCO
ANTONIO JORGE TICONA).  No  subitem 3.3,  discutiu-se  a  possibilidade  de
participação remota em reuniões presenciais.  O professor Gerson esclareceu
que  a  sua  proposta  é  que  os  membros  da  comissão,  quando  formalmente
afastados  para  atividade  fora  do  Campus,  possam  participar  da  reunião.
Esclareceu-se  que  a  participação  neste  caso  seria  optativa,  já  que  o
afastamento  formal  já  caracterizava  uma  justificativa  para  não  participação,
assim como afastamento integral para tratamento de saúde ou para qualificação
impediria a participação, tanto presencial como remota. A maioria dos presentes
foi  favorável  a  proposta,  com uma manifestação  contrária  (Leandro Ymai)  e
cinco  abstenções  (Caio  Silveira,  Denice  Menegais,  Everson  Silva,  Leandro
Blass, Vania Barlette). No subitem 3.4, o coordenador deu ciência aos membros
da  comissão  que  no  NDE  foram  discutidos  ajustes  pontuais  na  oferta  de
Trabalho  de  Conclusão  de  Curso  I  (TCC-I)  e  Introdução  à  Arquitetura  de
Computadores (IAC).  Em TCC-I se mostrou necessário fazer a oferta de um
segundo horário, tendo em vista que a secretaria lançou a oferta sem horário
fixo,  de  modo  que  alguns  alunos  acabaram  se  matriculando  em  outros
componentes no mesmo horário. Em IAC foi acordado por ampliar em até sete
vagas para permitir a matrícula de alunos que haviam sido rejeitados tanto na
primeira  como  na  segunda  etapa  do  processo.  No  quarto  item  da  pauta
(Aprovação de planos de estágio), o professor Sandro Camargo, coordenador
de Estágio, apresentou os planos dos alunos Gabriel Silva e Welbert Castro,
com destaque para as alterações que foram solicitadas e já realizadas peloas
alunos.  Os  planos  foram  aprovados  por  todos  com  sete  abstenções  (Caio
Silveira,  Denice  Menegais,  Douglas  Bento,  Everson  Silva,  Leandro  Blass,
Rodolfo  Rodrigues  e  Vania  Barlette).  Registra-se  que,  conforme  informado
antecipadamente, a professora Evelise Ferreira saiu antes desta votação e o
professor Caio Silveira logo após em função da reunião do NDE da Engenharia
de  Produção.  No  quinto  item  da  pauta  (Advertência  para  matrículas  não
justificadas em menos de 12 créditos), o coordenador explicou aos membros
da comissão o esforço que é realizado, a cada processo de matrícula, para que
os alunos fiquem matriculados em conformidade com o PPC, o qual exige pelo
menos 12 créditos, exceto nos casos em que exista justificativa em contrário,
como  no  caso  de  alunos  concluintes  e  em  outros  casos  especiais.  Neste
contexto, apresentou o caso de uma aluna de início de curso, que conta com
uma série de reprovações por frequência em seu histórico, a qual não procurou
a  secretaria  dentro  do  prazo  estabelecido,  sem  justificativa,  mesmo  tendo
entrado em contato com a coordenação para orientações logo após avisada
sobre a irregularidade na sua matrícula. Por outro lado, expôs o caso de outro
aluno, de final de curso, com visível comprometimento com o curso dado o seu
histórico, que interagiu com a coordenação e com a secretaria, esgotando as
opções de matrícula, ou seja, com justificativa para não estar matriculado no
mínimo de créditos. Neste contexto, apresentou como proposta que os casos de
alunos  que  não  demonstram suficiente  comprometimento  com os  processos
institucionais,  por exemplo de matrícula, sejam encaminhados para a direção
com o pedido que recebam as advertências previstas nos incisos do Art. 159 do
regimento geral, incluindo o devido registro previsto no parágrafo 1o do Art. 158.
A  proposta  foi  aprovada  por  todos  com  cinco  abstenções  (Douglas  Bento,
Everson Silva, Gerson Nunes, Leandro Blass e Vania Barlette). No item 6 da
pauta  (Assuntos  gerais),  o  professor  Anderson  Bihain  sugeriu  melhorar  o
processo de votação na reunião virtual, o que será providenciado segundo o
coordenador. Nada mais havendo a tratar, o coordenador agradeceu a presença
de todos,  encerrou a  reunião  as  15h04 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.



110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146



147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161
ANA PAULA LUDTKE FERREIRA

ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN

BRUNO SILVEIRA NEVES

CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA

CARLOS MICHEL BETEMPS

CRISTIANO PERES OLIVEIRA

DENICE APARECIDA FONTANA NISXOTA MENEGAIS

DOUGLAS MAYER BENTO

ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL

EVELISE PEREIRA FERREIRA

EVERSON JONATHA GOMES DA SILVA

FABIO LUIS LIVI RAMOS

GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES

JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR

LEANDRO BOLZAN BERIA

LEANDRO BLASS

LEANDRO HAYATO YMAI



LEONARDO BIDESE DE PINHO

MARCO ANTONIO JORGE TICONA

MILTON ROBERTO HEINEN

RODOLFO RODRIGUES

SANDRA DUTRA PIOVESAN

SANDRO DA SILVA CAMARGO

VANIA ELISABETH BARLETTE



Início da reunião

[13:53] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Boa tarde
[13:53] Leandro Béria : boa tarde
[13:53] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Registrando presenças
[13:53] Leandro Béria : vou relogar...
[13:53] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Boa tarde pessoal
[13:53] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Boa tarde
[13:56] RODOLFO RODRIGUES : Boa tarde, Leonardo.
[13:56] RODOLFO RODRIGUES : Sim, eu estou te escutando bem.
[13:56] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Boa tarde.
[13:56] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Estou ouvindo bem.
[13:56] denicemenegais : Boa tarde!
[13:56] SANDRO DA SILVA CAMARGO : boa tarde
[13:56] SANDRO DA SILVA CAMARGO : estou escutando
[13:57] denicemenegais : Oi Leonardo! Estou te ouvindo.
[13:57] MILTON ROBERTO HEINEN : Boa tarde
[13:58] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Olá, boa tarde!
[13:58] MILTON ROBERTO HEINEN : Ouvindo perfeitamente
[13:58] DOUGLAS MAYER BENTO : oi, boa tarde
[13:58] CARLOS MICHEL BETEMPS : Boa Tarde
[13:58] CARLOS MICHEL BETEMPS : Ok quanto ao som
[13:58] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Érico está com microfone ligado 
fazendo barulho.
[13:58] DOUGLAS MAYER BENTO : está bem nítido o som
[13:59] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : haha
[13:59] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : o som está bom aqui
[14:00] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : sim
[14:00] MILTON ROBERTO HEINEN : sim
[14:01] SANDRA DUTRA PIOVESAN : sim
[14:01] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : sim
[14:01] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Sim

Manifestações Item 1

[14:02] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : ERa aquela ata que a gente estava 
discutindo ou aquela era do NDE?
[14:02] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Já me perdi nas atas :(
[14:02] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Aquela estava ok.
[14:02] MILTON ROBERTO HEINEN : De acordo
[14:02] CARLOS MICHEL BETEMPS : De acordo com a ata
[14:02] RODOLFO RODRIGUES : De acordo
[14:02] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : De acordo
[14:02] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : De acordo
[14:02] EVELISE PEREIRA FERREIRA : De acordo
[14:02] DOUGLAS MAYER BENTO : de acordo
[14:02] SANDRO DA SILVA CAMARGO : de acordo
[14:03] Leandro Blass : de acordo
[14:03] SANDRA DUTRA PIOVESAN : De acordo
[14:03] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : De acordo
[14:03] LEONARDO BIDESE DE PINHO : De acordo
[14:04] denicemenegais : Não estava presente na reunião.
[14:04] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : certo
[14:04] Everson Gomes : certo



[14:04] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Certo
[14:04] DOUGLAS MAYER BENTO : ok

Manifestações Item 2.1

[14:06] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Tudo certo
[14:06] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : tudo ok
[14:06] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Tudo certo também.
[14:06] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Ok também
[14:06] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Fábio, fecha teu microfone.
[14:06] RODOLFO RODRIGUES : OK.
[14:06] denicemenegais : Ok
[14:06] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : de acordo com o parecer.
[14:06] DOUGLAS MAYER BENTO : ok com o parecer
[14:06] Leandro Blass : OK
[14:07] CARLOS MICHEL BETEMPS : ok com o parecer
[14:07] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Cristiano, deixa teu microfone 
fechado.
[14:07] Everson Gomes : me abstenho
[14:08] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : No Conselho de Campus também foi
unânime a votação.

Manifestações Item 2.2

[14:10] VANIA ELISABETH BARLETTE : Boa tarde!
[14:11] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : boa tarde
[14:11] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : De acordo.
[14:11] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : De acordo
[14:11] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : Estou de acordo
[14:11] SANDRA DUTRA PIOVESAN : De acordo
[14:11] SANDRO DA SILVA CAMARGO : de acordo
[14:11] LEANDRO HAYATO YMAI : me abstenho *
[14:11] BRUNO SILVEIRA NEVES : de acordo
[14:11] EVELISE PEREIRA FERREIRA : De acordo
[14:11] MILTON ROBERTO HEINEN : De acordo
[14:11] Marco : De acordo
[14:11] CARLOS MICHEL BETEMPS : De acordo
[14:11] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : De acordo...
[14:11] RODOLFO RODRIGUES : De acordo.
[14:11] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : de acordo
[14:11] CRISTIANO PERES OLIVEIRA : De acordo
[14:11] Everson Gomes : de acordo
[14:11] denicemenegais : De acordo
[14:11] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : aula presencial
[14:12] VANIA ELISABETH BARLETTE : Abstenção*
[14:12] FABIO LUIS LIVI RAMOS : de acordo
[14:12] Leandro Blass : De acordo
[14:12] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : de acordo
[14:12] DOUGLAS MAYER BENTO : Não escutei o início da fala, Leo.  
Abstenção [mudou o voto após]
[14:12] LEANDRO BOLZAN BÉRIA : de acordo
[14:12] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : pelo que vi teve duas abstenções 
até o momento
[14:12] DOUGLAS MAYER BENTO : ok, sobre as aulas EAD?



[14:13] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : a fala foi sobre as duas 
opções: meios digitais e presencial.
[14:13] DOUGLAS MAYER BENTO : ok, estou de acordo com vcs
[14:13] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : Leonardo e colegas
[14:13] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : próximo das 15 horas terei 
de sair em virtude de reunião na EP
[14:13] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : por escrito
[14:13] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Sim, nós temos reunião do NDE 
também às 15h.
[14:13] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : ok
[14:14] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : sim
[14:14] LEANDRO HAYATO YMAI : eu me abstive*
* Abstenção

Ajuste no áudio

[14:14] LEANDRO HAYATO YMAI : sumiu o som
[14:14] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : mas tem os textos acima
[14:14] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Tem que ligar teu microfone, 
Leandro.
[14:15] LEANDRO HAYATO YMAI : ok, voltou, obrigado
[14:15] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : sim
[14:15] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : sim
[14:15] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : sim
[14:15] SANDRO DA SILVA CAMARGO : sim
[14:15] Marco : sim
[14:15] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : sim
[14:15] SANDRA DUTRA PIOVESAN : sim
[14:15] denicemenegais : Sim

Manifestações Item 3.1

[14:17] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : quem está faan
[14:17] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : falando
[14:17] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Gerson
[14:17] DOUGLAS MAYER BENTO : Gerson A.
[14:18] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : qual curso
[14:18] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Computação
[14:18] DOUGLAS MAYER BENTO : EC
[14:18] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : ok Ana
[14:18] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : valeu
[14:19] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : nao
[14:19] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : não
[14:20] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Concordo.
[14:20] RODOLFO RODRIGUES : De acordo.
[14:20] CARLOS MICHEL BETEMPS : Me parece melhor se discutido no NDE
[14:20] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Estou de acordo
[14:20] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : acordo
[14:21] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : e a questão da extensão
[14:21] SANDRO DA SILVA CAMARGO : concordo. O NDE discute e faz uma 
proposta, que será levada para a comissão de curso.
[14:21] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : assunto que deve ser discutido pelo 
NDE
[14:21] DOUGLAS MAYER BENTO : Concordo, primeiro o NDE



[14:21] MILTON ROBERTO HEINEN : concordo
[14:21] CRISTIANO PERES OLIVEIRA : Concordo. Primeiro com o NDE
[14:21] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Ok então que seja discutido no 
NDE
[14:21] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : nde primeiro
[14:21] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : ok, resolvido
[14:22] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : ok
[14:22] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : ok
[14:22] Leandro Blass : ok
[14:22] denicemenegais : NDE primeiro.

Manifestações Item 3.2

[14:25] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Concordo que a norma seja 
alterada para isso.
[14:25] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : porque não modificá-la 
antes, a norma
[14:25] RODOLFO RODRIGUES : De acordo com estágio em fluxo contínuo.
[14:25] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : entedi
[14:25] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : OK ... eu acho que deve ser 
adequado o fluxo contínuo
[14:26] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : pessoal, nos estágios fora 
do período das aulas tem a possibilidade de p
[14:27] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : proporcionar estágios 
melhores e qualificando melhor os nossos alunos?
[14:27] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : Posso falar?
[14:27] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : podes
[14:28] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : vejo que tem de seguir o 
regramento normativo. sempre com a base legal de suporte
[14:29] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Concordo, Caio. A UNIPAMPA tem 
resoluções sobre estágio que não prevêm fluxo contínuo.
[14:30] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Exato.
[14:30] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Acho que tem que ser discutida 
também na Comissão Local de Ensino.
[14:31] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Eu acho que devemos apoiar essa
modalidade "fluxo contínuo" e que isso seja encaminhado para colegiados 
superiores (PROGRAD) ...
[14:31] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : então mudar a norma ou 
segui-la.
[14:31] DOUGLAS MAYER BENTO : Concordo com Caio M. sobre o fluxo 
contínuo, seguir a norma  vigente
[14:31] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : não concordo.
[14:31] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : concordo em autorizar e ficar 
como encaminhamento a alteraça\
[14:31] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : acredito que um dos papéis das 
comissões de curso é propor alterações das normas
[14:31] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : em não seguir a norma 
atual.
[14:31] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : alteração
[14:31] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Já vimos que o fluxo contínuo dá 
problemas nas férias.
[14:32] BRUNO SILVEIRA NEVES : concordo com a proposta
[14:32] CRISTIANO PERES OLIVEIRA : Me abstenho
[14:32] Leandro Blass : Me abstenho



[14:32] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : proposta de 
encaminhamento: encaminhar solicitação de modificação da norma vigente.
[14:32] LEANDRO HAYATO YMAI : me abstenho
[14:32] FABIO LUIS LIVI RAMOS : eu concordo com a alteração da norma da 
computação
[14:32] VANIA ELISABETH BARLETTE : Abstenção
[14:32] Marco : Me abstenho
[14:32] denicemenegais : Abstenção
[14:32] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : A Ana colocou que dá problema...
[14:32] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Me abstenho
[14:32] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu concordo com o fluxo contínuo 
provisório enquanto não se estabeleçam normas. Mas tem que levar isso 
para o Coordenador
 Acadêmico.
[14:32] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : podeiram ser contornados os 
problemas via normas?
[14:33] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : Abstenho-me.
[14:33] Everson Gomes : me abstenho
[14:34] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Leonardo: Contra fluxo contínuo
[14:34] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : O fluxo contínuo terá que impor 
restrições as marcações de férias e tbm períodos específicos como a Ana 
bem colocou
[14:35] MILTON ROBERTO HEINEN : contra também
[14:35] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : é o anderson que está 
contando os votos
[14:35] LEANDRO BOLZAN BÉRIA : me abstenho
[14:36] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Sendo Objetivo
[14:36] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Aprovo o plano do Aluno Welbert
[14:36] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : ok
[14:36] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : Contra nesse formato também, mas 
acho que não se deve descartar uma possibilidade de repensar
[14:36] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Então apoio a mudança da regra 
para fluxo contínuo
[14:36] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : contra ou abstenções
[14:36] SANDRO DA SILVA CAMARGO : contra
[14:37] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Contra
[14:37] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Contra:
[14:37] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : tem a opção de enquete no sistema 
ai
[14:37] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : contra
[14:37] BRUNO SILVEIRA NEVES : Contra
[14:37] CARLOS MICHEL BETEMPS : No momento, sou contra fluxo 
contínuo ... carece de mais discussão no "como fazer".
[14:37] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : contra por confrontar a 
norma vigente
[14:38] DOUGLAS MAYER BENTO : concordo com Anderson, nesse momento 
sou contra o fluxo contínuo, mas deve ser retomada a discussão sobre o 
assunto e (re)pensar essa possibilidade
[14:38] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Alguém a favor?
[14:38] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Contra, mas acho que temos 
que repensar o formato de execução do estágio para podermos no adequar 
(caso seja possível) ao fluxo contínuo.
[14:38] RODOLFO RODRIGUES : Favorável
[14:38] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : todos os contrários já 



votaram?
[14:38] FABIO LUIS LIVI RAMOS : sou a favor
[14:38] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Favorável.
[14:38] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : a favor
[14:39] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : voltei. caiu aqui.
[14:39] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : acho que a Ana também é a favor
do fluxo tb
[14:39] Leandro Blass : abstenção
[14:39] CRISTIANO PERES OLIVEIRA : Abstenção
[14:39] VANIA ELISABETH BARLETTE : Abstenção
[14:39] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Abstenção
[14:39] MILTON ROBERTO HEINEN : contra
[14:39] denicemenegais : Abstenção
[14:40] LEANDRO HAYATO YMAI : abstenção
[14:40] Marco : abstenção
[14:40] Everson Gomes : abstenção
[14:40] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu acho que fluxo contínuo facilita a
vida dos alunos. Tem que achar um jeito.
[14:40] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : concordo com a Ana a respeito 
disso
[14:40] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : abstenção deve ter vencido
[14:40] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : ok

Manifestações Item 3.3

[14:41] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : docentes tb
[14:41] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : caso em viagem a trabalho
[14:42] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Mas se a gente está afastado pra 
outra coisa vai estar fazendo outra coisa. Não sei se faz sentido.
[14:42] FABIO LUIS LIVI RAMOS : imagino que se enquadrariam casos onde o
servidor está em banca fora de bage, conferencias, reunioes tecnicas, etc
[14:43] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Pois é, mas daí vai estar na banca, 
ou viajando, ou assistindo conferência.
[14:43] BRUNO SILVEIRA NEVES : concordo
[14:43] FABIO LUIS LIVI RAMOS : mesmo em uma conferencia o docente no 
caso teria tempo habil para participar dada a disponibilidade dele
[14:43] FABIO LUIS LIVI RAMOS : concordo
[14:43] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : concordo
[14:43] MILTON ROBERTO HEINEN : Concordo
[14:43] LEANDRO BOLZAN BÉRIA : concordo
[14:43] FABIO LUIS LIVI RAMOS : a favor
[14:43] RODOLFO RODRIGUES : Favorável.
[14:43] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Concordo
[14:43] LEONARDO BIDESE DE PINHO : a favor
[14:43] CARLOS MICHEL BETEMPS : De acordo
[14:43] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu não vejo sentido.*
[14:43] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Concordo
[14:43] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : Favorável
[14:43] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Favorável
[14:43] SANDRO DA SILVA CAMARGO : a favor
[14:43] Leandro Blass : abstenção*
[14:43] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Me abstenho.[Mudou o voto adiante]
[14:44] CRISTIANO PERES OLIVEIRA : Favorável
[14:44] DOUGLAS MAYER BENTO : favorável



[14:44] LEANDRO HAYATO YMAI : Contra
[14:44] Everson Gomes : abstenção*
[14:44] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : abstenção*
[14:44] BRUNO SILVEIRA NEVES : é uma possibiidade que se abre e não 
uma obrigação de participar remotamente quando já se tem o afastamento 
aprovado
[14:44] denicemenegais : Me abstenho*
[14:44] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Voto com o Bruno.
[14:44] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : mas exatamente é essa a 
proposta
[14:45] VANIA ELISABETH BARLETTE : Abstenção
[14:45] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : nestes termos estou de 
acordo
[14:45] MILTON ROBERTO HEINEN : Em casos de doença contagiosa não 
seria possíve também?
[14:45] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : isso exatamente ... para que 
possa votar também mesmo não estando presente pessoalmente
[14:45] MILTON ROBERTO HEINEN : onde se precise ficar de quarentena
[14:46] FABIO LUIS LIVI RAMOS : acho que cai na mesma justificativa, Milton
[14:46] FABIO LUIS LIVI RAMOS : pelo menos da minha ótica
[14:46] Bem-vindo(a) a <b>LEONARDO BIDESE DE PINHO</b>! Para 
convidar outros participantes para a conferência, utilize a URL <u><a 
href="https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/leonardo-bidese-de-pinho" 
target="_blank" 
target="_blank">https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/leonardo-bidese-
de-pinho</a></u>.<br><br>Para compartilhar o seu microfone, clique no 
botão com um telefone (na barra de botões abaixo da apresentação). Use 
um headset para ter uma melhor experiência de áudio com menos 
ruídos.<br><br>Para conectar a partir de um dispositivo SIP, disque 
<u>sip:27411@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferência está 
limitada em <b>75 participantes</b>.<br><br><br>Para mais 
informações, acesse a <a href="https://wiki.rnp.br/pages/viewpage.action?
pageId=118605083" target="_blank"><u>wiki do serviço</u></a>.
[14:46] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : quem está afastado por 
diferentes motivos, o está em virtude de impedimentos ou a serviço em 
outros contextos. então imagino focar nestas situaç
[14:46] FABIO LUIS LIVI RAMOS : mas pode ser que por questão de doença 
seja um afastamento total de atividades laborais
[14:46] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Sim. Nesse caso mais ainda, já que 
a pessoa tem tempo. Aí, sim.
[14:46] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : oeste para as quais solicitou
afastamento

Manifestações Item 4

[14:48] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : sim
[14:48] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : sim
[14:48] DOUGLAS MAYER BENTO : sim
[14:48] MILTON ROBERTO HEINEN : sim
[14:48] CARLOS MICHEL BETEMPS : sim
[14:48] Leandro Blass : sim
[14:48] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Sim
[14:48] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : sim
[14:48] Marco : sim



[14:48] CRISTIANO PERES OLIVEIRA : Sim
[14:48] denicemenegais : Sim
[14:48] VANIA ELISABETH BARLETTE : Sim
[14:48] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : sim
[14:48] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : mas esta baixo
[14:48] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : o som
[14:49] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Fala Sandro
[14:49] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : teu mic ficou meio longe
[14:49] SANDRA DUTRA PIOVESAN : nao
[14:49] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : ok
[14:50] VANIA ELISABETH BARLETTE : Ciente
[14:50] SANDRA DUTRA PIOVESAN : esta cortando aqui
[14:51] CARLOS MICHEL BETEMPS : O nome do supervisor do estágio do 
aluno Gabriel Silva é muito semelhante ao nome do outro aluno (Welbert 
Hime Lino Castro) cujo estágio está em tela. É isso mesmo? ou seria algum 
problema de edição nos planos?
[14:51] FABIO LUIS LIVI RAMOS : acho que é irmao do Welbert
[14:51] SANDRO DA SILVA CAMARGO : me escutam?
[14:51] FABIO LUIS LIVI RAMOS : o orientador dele
[14:51] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : não
[14:51] FABIO LUIS LIVI RAMOS : não escuto
[14:51] LEONARDO BIDESE DE PINHO : pode falar sandro
[14:51] SANDRO DA SILVA CAMARGO : pelo jeito estou com problema no 
microfone
[14:51] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : não
[14:51] VANIA ELISABETH BARLETTE : Não
[14:51] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Sandro, não escuto.
[14:51] SANDRO DA SILVA CAMARGO : depois de 4 revisões, o plano do 
gabriel foi aprovado
[14:52] SANDRO DA SILVA CAMARGO : aprovado pela coordenação da 
disciplina de estágio.
[14:52] SANDRO DA SILVA CAMARGO : No caso do welbert, o plano foi 
recebido sem as datas de entrega dos relatórios. O aluno já entregou nova 
versão, incluindo estas datas de entrega.
[14:52] RODOLFO RODRIGUES : Eu me abstenho.*
[14:52] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : de acordo
[14:52] Leandro Blass : abstenção*
[14:52] SANDRA DUTRA PIOVESAN : de acorod
[14:53] SANDRO DA SILVA CAMARGO : de acordo
[14:53] CARLOS MICHEL BETEMPS : de acordo
[14:53] FABIO LUIS LIVI RAMOS : de acordo
[14:53] LEANDRO HAYATO YMAI : de acordo
[14:53] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : De acordo com a aprovação dos 
dois.
[14:53] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : abstençao*
[14:53] Everson Gomes : abstenção*
[14:53] LEONARDO BIDESE DE PINHO : de acordo
[14:53] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : acordo
[14:53] CRISTIANO PERES OLIVEIRA : De acordo
[14:53] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : De acordo
[14:53] VANIA ELISABETH BARLETTE : Me abstenho*
[14:53] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : de acordo
[14:53] BRUNO SILVEIRA NEVES : de acordo com os dois
[14:53] LEANDRO BOLZAN BÉRIA : de acordo



[14:53] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Prezados, informo que estou saindo 
devido a reunião do NDE da Engenharia de Produção
[14:53] denicemenegais : Me abstenho*
[14:53] DOUGLAS MAYER BENTO : me abstenho*
[14:53] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Obrigada
[14:53] MILTON ROBERTO HEINEN : de acordo

Manifestações
 Item 5

[14:55] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : informo que estou me 
retirando em virtude da reunião do NDE da Engenharia de Produção . 
obrigado a todos. um bom dia.
[14:55] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : a reunião começa as 15 
horas
[14:56] RODOLFO RODRIGUES : De acordo.
[14:56] LEANDRO HAYATO YMAI : de acordo
[14:56] denicemenegais : De acordo
[14:56] VANIA ELISABETH BARLETTE : Me abstenho*
[14:56] CRISTIANO PERES OLIVEIRA : De acordo
[14:56] Everson Gomes : abstenção*
[14:56] Leandro Blass : abstenção*
[14:56] SANDRO DA SILVA CAMARGO : de acordo
[14:56] SANDRA DUTRA PIOVESAN : De acordo
[14:57] LEANDRO BOLZAN BÉRIA : de acordo
[14:57] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : de acordo.
[14:57] LEONARDO BIDESE DE PINHO : de acordo
[14:57] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : de acordo
[14:57] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu já me posicionei sobre isso: não 
tem porque obrigar um aluno a fazer mais do que as 3600 horas só pra 
encher 12 créditos. Por outro lado, os outros têm que preencher a carga 
horária mínima. Então sou a favor do encaminhamento.
[14:57] CARLOS MICHEL BETEMPS : A aluna teve a oportunidade de ajustar a
a matrícula? mesmo com a questão de suspensão das atividades?
[14:57] LEONARDO BIDESE DE PINHO : sim
[14:57] FABIO LUIS LIVI RAMOS : de acordo
[14:57] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : O ajuste foi antes da suspensão.
[14:57] CARLOS MICHEL BETEMPS : De acordo então ...
[14:57] LEONARDO BIDESE DE PINHO : foi alinhado com a secretaria 
academica
[14:57] LEONARDO BIDESE DE PINHO : para atendimento por email
[14:58] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : De acordo
[14:58] LEONARDO BIDESE DE PINHO : a aluna nao procurou a secretaria no 
período
[14:58] BRUNO SILVEIRA NEVES : concordo
[14:58] MILTON ROBERTO HEINEN : de acordo
[14:58] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : acho que tem q ser dada uma 
orientação, porém acho que inclusive legalmente não tem com obrigar 
aluno a cursar
[14:58] LEONARDO BIDESE DE PINHO : ela ja tinha perdido os outros prazos
[14:58] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : ou se matricular
[14:58] LEONARDO BIDESE DE PINHO : o ppc é explicito
[14:58] DOUGLAS MAYER BENTO : me abstenho*
[14:58] LEONARDO BIDESE DE PINHO : gerson: contra, a favor ou 



abstenção?
[14:59] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : nao ficou claro pra mim o que 
ocorrerá com a/o aluna/o
[14:59] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : entao me abstenho*
[14:59] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Pelo regimento, receberá uma 
advertência oral
[14:59] LEONARDO BIDESE DE PINHO : que sairá de seu historico se não 
reincidiri
[14:59] LEONARDO BIDESE DE PINHO : reincidir

Manifestações Item 6

[15:00] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Não tenho.
[15:00] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Nops.
[15:00] VANIA ELISABETH BARLETTE : Não
[15:00] DOUGLAS MAYER BENTO : não
[15:00] denicemenegais : Não
[15:00] CARLOS MICHEL BETEMPS : Não
[15:00] SANDRO DA SILVA CAMARGO : não
[15:01] Leandro Blass : Não
[15:01] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : A votação pelo chat não está muito 
precisa
[15:01] RODOLFO RODRIGUES : Não.
[15:01] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : nops
[15:01] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : precisa dar uma atenção especial 
parra isso
[15:01] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : ok
[15:01] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : certo
[15:02] DOUGLAS MAYER BENTO : Um forte abraço a todos. Até
[15:02] CRISTIANO PERES OLIVEIRA : Um abraço!
[15:02] ANDERSON LUIS JESKE BIHAIN : abraços
[15:02] LEANDRO HAYATO YMAI : tchau, um abraço!
[15:02] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : ok! abraço
[15:02] VANIA ELISABETH BARLETTE : Abraço fraterno
[15:02] denicemenegais : Abraços.
[15:02] LEANDRO BOLZAN BÉRIA : valeu, abraço
[15:02] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Tchau, gente.
[15:02] CARLOS MICHEL BETEMPS : T+
[15:02] Marco : tchau, se cuidem
[15:02] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : hahaha
[15:03] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Dei tchau para os outros :-)
[15:03] CARLOS MICHEL BETEMPS : Eu vou sair "um segundinho"
[15:03] VANIA ELISABETH BARLETTE : Saindo ...
[15:04] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Reunião da comissão de curso 
encerrada as 15h04
[15:04] BRUNO SILVEIRA NEVES : preciso de 2 min


