
Comissão de Curso de Engenharia de Computação
Ata de Reunião
Ata Nº 70/2020
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Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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  para  a  reunião
ordinária  de  Julho  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,  BRUNO  SILVEIRA
NEVES, CARLOS MICHEL BETEMPS, DENICE APARECIDA FONTANA
NISXOTA  MENEGAIS,  ERICO  MARCELO  HOFF  DO  AMARAL,
EVERSON JONATHA GOMES DA SILVA,  FABIO LUIS LIVI  RAMOS,
GERSON ALBERTO LEIRIA  NUNES,  JULIO SARACOL DOMINGUES
JUNIOR,  LEANDRO  BLASS,  LEANDRO  HAYATO  YMAI,  LUCIANA
MACHADO  RODRIGUES,  MILTON  ROBERTO  HEINEN,  RODOLFO
RODRIGUES,  SANDRA  DUTRA  PIOVESAN  e  SANDRO  DA  SILVA
CAMARGO, o técnico Leandro Bolzan Béria e o discente Marco Antonio
Jorge  Ticona.  Os  professores  ALLAN  SEEBER,  ANDERSON  LUIS
JESKE BIHAIN, ARLEI PRESTES TONEL, CAIO MARCELLO RECART
DA  SILVEIRA,  CRISTIANO  PERES  OLIVEIRA,  DOUGLAS  MAYER
BENTO, ELIZANGELA DIAS PEREIRA, EVELISE PEREIRA FERREIRA,
FABIO RONEI RODRIGUES PADILHA, FRANCIELI APARECIDA VAZ,
MAURO  SERGIO  GOES  NEGRAO,  PEDRO  CASTRO  MENEZES
XAVIER  DE  MELLO  E  SILVA  e  VANIA  ELISABETH  BARLETTE
justificaram suas ausências. A pauta consistiu nos seguintes pontos: 1)
Aprovação  da  ata  da  reunião  ordinária  de  Julho;  2)  Indicação  de
representante  do curso  para  a  subcomissão  de  formação docente;  3)
Encaminhamentos  sobre  a  oferta  de  componentes  na  modalidade
remota; 4) Atividade com a comunidade da EC; e 5) 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 ordinária de Julho), a ata foi aprovada por todos os presentes,
com  abstenção  de  ANA  PAULA  LUDTKE  FERREIRA,  DENICE
APARECIDA  FONTANA  NISXOTA  MENEGAIS,  EVERSON JONATHA
GOMES  DA  SILVA,  LEANDRO  BLASS,  LEANDRO  BOLSAN  BERIA,
LEANDRO HAYATO YMAI e MILTON ROBERTO HEINEN (registrada a
ausência  na  votação  de  LUCIANA  MACHADO  RODRIGUES  e
RODOLFO  RODRIGUES).  No  segundo  item  da  pauta  (Indicação  de
representante do curso para a subcomissão de formação docente), o
coordenador explicou o contexto da Resolução 272 de 2019 que trata do
programa de formação docente  e  a  necessidade de indicação de um
representante do curso, bem como destacou que havia sido discutida na
Comissão  de  Ensino  a  opção de convidar  os  membros  do  NDE,
buscando um titular e um suplente. Após mencionar que até o momento
havia recebido apenas a manifestação de disponibilidade do professor
Sandro, reforçou que o acordado é que a coordenação acadêmica realize
a  designação  de  outro  docente  caso  não  surgissem dois  nomes.  A
professora  Ana  Paula  manifestou  sua  impossibilidade  neste  ano.  O
professor Carlos Michel expôs que preferia não participar em função da
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finalização do doutorado. Com a ausência de outro nome, ficou indicado
o professor Sandro como titular, restando a alternativa da designação do
substituto  por  parte  da  coordenação  acadêmica.  No  item  3
(Encaminhamentos sobre a oferta de componentes na modalidade
remota),  o  coordenador deu ciência à comissão sobre as orientações
pontuais que tem feito aos discentes, em conformidade com os prazos do
calendário acadêmico, acerca das matrículas. Relembrou a todos que os
planos de ensino precisam ser finalizados até o dia 31 e aprovados até o
dia 4 de Setembro. Para o processo de aprovação, explicou que adotará
o mesmo processo dos semestres anteriores, com pareceristas e uma
reunião extraordinária para aprovação dos pareceres. Após consulta aos
membros, acordou-se que a reunião ocorra no dia 3 de Setembro, das
14h às 15h. Na sequência o coordenador fez uma explanação sobre os
efeitos adversos da não realização de novas matrículas, de tal forma que
há a expectativa de que vários alunos permaneçam matriculados sem
terem manifestado interesse em cursar os componentes. Registrou-se a
entrada na reunião dos professores Luciana e Rodolfo.  Como solução
para o problema, apresentou como proposta, a ser pautada na Comissão
de Ensino, desmatricular os alunos que não participarem das atividades
dos  componentes  até  determinada  semana  de  aula.  A  proposta  foi
aprovada por todos, com abstenção de EVERSON JONATHA GOMES
DA SILVA, LEANDRO BLASS, LEANDRO HAYATO YMAI e RODOLFO
RODRIGUES.  Na sequência  foi  debatida a  quantidade de semanas e
concluiu-se que duas semanas seria um período adequado,  bem como
foi  destacada  a  necessidade  de  divulgar  essa  informação  aos  alunos
junto com as orientações sobre ajuste de matrícula. Na sequência houve
um debate sobre o equilíbrio entre atividades síncronas e assíncronas,
concluindo-se  que  o  CONSUNI  deu  autonomia  aos  docentes
responsáveis  pelos  componentes  para  discernir  sobre  este  equilíbrio.
Foram abordadas questões sobre a integralização da carga horária dos
componentes, considerando que a opção da PROGRAD foi  manter os
registros  considerando  17  encontros  (síncronos  ou  assíncronos)  para
componentes de dois créditos e 33 para os de quatro créditos, sendo que
as atividades síncronas estariam limitadas aos dias e horários regulares
de  oferta  do  componente.  O  coordenador  consultou  o  representante
discente Marco Ticona sobre demandas dos discentes, o qual respondeu
que não havia um levantamento.  O coordenador  então questionou ao
discente, na condição de representante indicado pelo DAECOMP, se o
diretório  havia  planejado  atividades  com  os  ingressantes  e  não
ingressantes com o advento do retorno das aulas. O discente respondeu
que até o momento não havia nada planejado, mas que levaria o assunto
para  os  demais  na  reunião  prevista  para  o  próximo  sábado.
Posteriormente  o  coordenador  perguntou  ao  representante  dos  TAE
Leandro Beria  sobre eventuais  questões dos técnicos relacionadas às
aulas remotas. O TAE respondeu que ocorreu uma reunião dos TAE com
a coordenação acadêmica e nesta reunião discutiu-se o apoio aos TCC,
inclusive  com  a  possibilidade  de  empréstimo  de  equipamentos  e
materiais aos alunos. Após ocorreu uma discussão sobre a bibliografia
nos  planos  de  ensino.  Vários  membros  se  manifestaram  com  suas
interpretações  sobre  o  item  que  trata  do  assunto  no  documento  de
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orientação  recebido  da  PROGRAD.  Tendo  em vista  as  interpretações
contraditórias,  sobretudo  em  relação  a  manter  ou  não  na  bibliografia
básica  e/ou  complementar  os  livros  previstos  nas  ementas,
complementados por referências on line, mesmo que estes não estejam
fisicamente  acessíveis  pelos  alunos  em  função  do  fechamento  da
biblioteca,  acordou-se  que  a  coordenação  solicite  esclarecimentos  à
coordenação acadêmica e encaminhe o retorno aos professores do curso
antes  da  finalização  dos  planos.  No  item  4  (Atividade  com  a
comunidade  da  EC),  o  coordenador  expôs  o  planejamento  das
atividades  plenárias  mensais  com os  discentes,  com apoio  do NuDE.
Destacou  que  nesta  primeira  atividade,  prevista  para  o  dia  4  de
Setembro, ocorrerá uma abertura a cargo da coordenação do curso e na
sequência um grupo de alunos conduzirá uma atividade que tratará do
gerenciamento  eficiente  dos  estudos.  O  coordenador  pediu  ao
representante discente que leve o convite ao DAECOMP para participar
do momento inicial. O discente se prontificou a levar o assunto para a
reunião do diretório.  O coordenador  convidou os  demais  membros da
comissão  a  participarem  da  atividade,  com  manifestação  de
disponibilidade dos professores Bruno, Ana Paula, Julio e Carlos Michel.
No item 5 da pauta (Assuntos gerais), o coordenador pediu ao professor
Érico  para  relatar  as  atividades  desenvolvidas  no  contexto  do  projeto
Unihacker,  em especial  a atividade prevista  para os dias 1,  2 e 3 de
setembro que tratará sobre Fakenews.  O professor  Érico destacou as
atividades já desenvolvidas e comentou sobre os palestrantes externos e
discente  que  estarão  envolvidos  nas  atividades  da  próxima  semana,
reafirmando o convite a todos os membros da comunidade da Unipampa.
O  coordenador  então  deu  ciência  à  comissão  sobre  as  ações  em
cooperação  com  a  13a CRE.  Explicitou  as  ações  de  formação,
coordenadas pelo professor Érico, as quais resultaram em três edições
de um ciclo de formação com a colaboração de professores de diferentes
áreas do campus: Sandra, Denice, Isaphi, Valter e Márcio. Destacou que
as ações para implantação de telecentros ainda não tiveram continuidade
e  que  os  envolvidos  na  cooperação  seguem  com  a  expectativa  de
implantar,  como embrião para  uma ação de extensão continuada,  um
serviço de manutenção e reciclagem de equipamentos de computação
oriundos  das  escolas  estaduais,  o  qual  futuramente  atenderia  outros
órgãos públicos.  Por fim mencionou que a formalização do acordo de
cooperação está  tramitando morosamente,  embora  a  manifestação de
intenção do Campus tenha sido originalmente aprovada ad referendum
pela  direção  e  nesta  semana  referendada  pelo  conselho  do  campus.
Nada mais havendo a tratar, o coordenador agradeceu a presença de
todos, encerrou a reunião as 15h32 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.

ANA PAULA LUDTKE FERREIRA

BRUNO SILVEIRA NEVES



CARLOS MICHEL BETEMPS

DENICE APARECIDA FONTANA NISXOTA MENEGAIS

ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL

EVERSON JONATHA GOMES DA SILVA

FABIO LUIS LIVI RAMOS

GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES

JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR

LEANDRO BLASS

LEANDRO BOLSAN BERIA

LEANDRO HAYATO YMAI

LEONARDO BIDESE DE PINHO

LUCIANA MACHADO RODRIGUES

MARCO TICONA

MILTON ROBERTO HEINEN

RODOLFO RODRIGUES

SANDRA DUTRA PIOVESAN

SANDRO DA SILVA CAMARGO



Abertura da reunião

[13:54] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Peço que registrem presença e manifestações no chat
[13:55] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Boa tarde!
[13:55] Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais : Boa tarde!
[13:57] MILTON ROBERTO HEINEN : Boa tarde
[14:00] CARLOS MICHEL BETEMPS : Boa tarde!!!
[14:00] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Boa tarde, registro minha presença.
[14:00] Leandro Blass : Boa tarde.
[14:01] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : sim
[14:01] MILTON ROBERTO HEINEN : sim
[14:01] Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais : Sim
[14:01] Marco : Boa tarde.
[14:02] SANDRO DA SILVA CAMARGO : presente
[14:02] LEANDRO BOLZAN BERIA : Boa tarde
[14:02] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Buenas
[14:03] FABIO LUIS LIVI RAMOS : boa tarde
[14:03] LEANDRO HAYATO YMAI : boa tarde
[14:05] BRUNO SILVEIRA NEVES : Boa tarde

Manifestações Item 1

[14:06] CARLOS MICHEL BETEMPS : Da minha parte nada a comentar.
[14:07] Everson Gomes : Boa tarde
[14:07] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Votação do primeiro item

Votação Item 1

[14:08] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Abstenção.
[14:08] BRUNO SILVEIRA NEVES : Favorável
[14:08] CARLOS MICHEL BETEMPS : De acordo.
[14:08] Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais : Abstenção
[14:08] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Favorável
[14:08] Everson Gomes : Abstenção
[14:08] FABIO LUIS LIVI RAMOS : Favorável
[14:08] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Favorável
[14:08] Leandro Blass : Abstenção.
[14:08] LEANDRO BOLZAN BERIA : Abstenção
[14:08] LEANDRO HAYATO YMAI : abstenção
[14:08] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Favorável
[14:08] Marco : Favorável
[14:08] MILTON ROBERTO HEINEN : Abstenção
[14:08] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Favorável
[14:08] SANDRO DA SILVA CAMARGO : favorável
[14:09] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Boa tarde pessoal!
[14:09] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Ata?
[14:09] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Favorável
[14:09] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Encerrada a votação da ata



Manifestações Item 2

[14:11] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Discussão do item 2
[14:11] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : eu sumi ou foi o Leonardo?
[14:12] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : sim
[14:12] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : sim
[14:12] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : agora sim
[14:12] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : perfeitamente
[14:12] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : não
[14:12] CARLOS MICHEL BETEMPS : Escutando
[14:12] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Deu uma falhada na parte final
[14:12] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : falhou
[14:12] Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais : sim
[14:12] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Sim, foi isso que foi cortado.
[14:13] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu não tenho como esse ano.
[14:13] CARLOS MICHEL BETEMPS : De momento, com a questão de finalização do doutorado, 
eu preferia não participar.
[14:13] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Só tenho uma dúvida ... nossa pós-graduação usa 
essa tal prova?
[14:14] SANDRO DA SILVA CAMARGO : Não é o item de pauta, mas nossa pós usa o poscomp.
[14:15] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Discussão do item 3
[14:17] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Not yet.
[14:17] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Agora está carregando.
[14:17] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Sim
[14:17] CARLOS MICHEL BETEMPS : Apareceu
[14:17] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Sumiu tua voz de novo.
[14:18] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : aqui tah norma Ana
[14:18] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : normal*
[14:23] SANDRA DUTRA PIOVESAN : quinta
[14:23] MILTON ROBERTO HEINEN : sexta
[14:23] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : por mim, tanto faz.
[14:23] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : quinta
[14:23] SANDRO DA SILVA CAMARGO : tanto faz
[14:23] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : quinta
[14:24] LEONARDO BIDESE DE PINHO : quinta
[14:24] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : tanto faz
[14:24] LEANDRO HAYATO YMAI : tanto faz
[14:24] FABIO LUIS LIVI RAMOS : tanto faz pra mim
[14:24] CARLOS MICHEL BETEMPS : da minha parte é indiferente
[14:24] Everson Gomes : tanto faz
[14:24] LEANDRO BOLZAN BERIA : Tanto faz
[14:24] Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais : Tanto faz
[14:24] Leandro Blass : Tanto faz
[14:25] MILTON ROBERTO HEINEN : tenho reunião da cppd na quinta
[14:25] MILTON ROBERTO HEINEN : as 15
[14:25] MILTON ROBERTO HEINEN : então sem problemas
[14:26] MILTON ROBERTO HEINEN : sim
[14:26] FABIO LUIS LIVI RAMOS : ok
[14:26] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : pk
[14:26] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : ok



Manifestações Item 3

[14:28] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Acho uma boa medida.
[14:29] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Não entrou no moodle também.
[14:29] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : sim
[14:30] SANDRO DA SILVA CAMARGO : de acordo
[14:30] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Se no final da segunda semana não tiver nenhuma 
interação com a disciplina, acho que deve ser desmatriculado. Até pelo bem dele.
[14:30] CARLOS MICHEL BETEMPS : Sim.
[14:30] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : De acordo
[14:30] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : ok, de acordo
[14:30] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Proposta: desmatricular os alunos que não participarem
das atividades dos componentes até determinada semana de aula
[14:32] RODOLFO RODRIGUES : Boa tarde, registro a minha presença. Estou chegando agora da
reunião da comissão de curso da EP.
[14:32] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : concordo.
[14:33] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Registro a presença do Rodolfo e Luciana
[14:34] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Votação proposta 3.1

Votação Item 3.1

[14:34] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Favorável.
[14:34] CARLOS MICHEL BETEMPS : Favorável
[14:35] Denice Aparecida Fontana Nisxota Menegais : Favorável
[14:35] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Favorável
[14:35] Everson Gomes : abstenção
[14:35] FABIO LUIS LIVI RAMOS : favorável
[14:35] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : favoravel
[14:35] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : De acordo
[14:35] Leandro Blass : Abstenção
[14:35] LEANDRO BOLZAN BERIA : Favorável
[14:35] LEANDRO HAYATO YMAI : abstenção
[14:35] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Favorável
[14:35] Luciana Machado Rodrigues : favorável
[14:35] MILTON ROBERTO HEINEN : Favorável
[14:35] Marco : favorável
[14:35] RODOLFO RODRIGUES : Abstenção.
[14:35] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Favorável
[14:35] SANDRO DA SILVA CAMARGO : Favorável
[14:35] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Encerrada a votação
[14:36] BRUNO SILVEIRA NEVES : Favorável
[14:36] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Incluindo o voto do Bruno por audio
[14:36] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Duas semanas, com aviso hoje aos alunos.
[14:36] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : acho duas semanas razoável
[14:36] SANDRO DA SILVA CAMARGO : 2 semanas
[14:37] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : 2 semanas é um bom prazo
[14:37] CARLOS MICHEL BETEMPS : Sobre o calendário, não está previsto o feriado do dia 
02/11 (Finados) - segunda-feira. Considerando os casos de quem tem aulas somente nas 
segundas, haverá possibilidade de somente 12 encontros síncronos (considerando somente o 
horário original) - isso pode deixar a cobertura de todo o conteúdo das disciplinas mais 
dificultado.
[14:38] CARLOS MICHEL BETEMPS : Blz



[14:38] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Pode falar sobre o equilíbrio de aulas síncronas e 
assíncronas
[14:39] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Isso fala no Ofício
[14:40] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Betemps, teu áudio está  aberto.
[14:42] SANDRA DUTRA PIOVESAN : 2/2020/PROGRAD/UNIPAMPA
[14:43] SANDRA DUTRA PIOVESAN : k) Manter o equilíbrio entre o número de encontros 
síncronos e assíncronos no planejamento do desenvolvimento das atividades;
[14:43] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : "encontro assíncrono" é bom :)
[14:45] SANDRA DUTRA PIOVESAN : enviei pelo whatshapp
[14:46] LEANDRO HAYATO YMAI : No Cronograma, prever 17 (dezessete) encontros para que 
não haja redução na carga horária do
componente (feriados que deverão ser compensados dentro do semestre);
[14:46] CARLOS MICHEL BETEMPS : É exatamente essa a dúvida. Fica a cargo de cada um 
entender o que significa "equilíbrio" neste contexto.
[14:46] LEANDRO HAYATO YMAI : No Cronograma, prever 17 (dezessete) encontros para que 
não haja redução na carga horária do
componente (feriados que deverão ser compensados dentro do semestre);
[14:47] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Quem tem que integralizar a carga horária é o aluno.
[14:48] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : sim.
[14:48] LEANDRO HAYATO YMAI : ok
[14:49] Marco : eles não tem nenhum levantamento
[14:50] Marco : ainda não
[14:50] Marco : mas vou levar pra a proxima reunião
[14:50] Marco : este sabado
[14:52] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : isso
[14:52] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Cristian pegou material com o Leandro
[14:53] CARLOS MICHEL BETEMPS : Sobre as referências da biblioteca digital da Unipampa, 
podemos (ou mesmo devemos) inserí-las ao final da Bibliografia Complementar, certo???
[14:53] CARLOS MICHEL BETEMPS : Na realidade pretendo utilizar bastante os livros lá 
disponíveis.
[14:53] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Sim, Betemps, essa é a orientação. Até mesmo para 
inserir nas básicas.
[14:56] SANDRO DA SILVA CAMARGO : Estou conseguindo planejar aulas em feriados.
[14:56] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu também, Sandro. Não está tendo controle sobre.
[14:57] FABIO LUIS LIVI RAMOS : é essa a interpretação mesmo? sobre a bibliográfia
[14:58] FABIO LUIS LIVI RAMOS : dei uma rápida olhada lá e nenhuma das básicas das minhas 
disciplinas estavam lá
[14:58] FABIO LUIS LIVI RAMOS : aí o que fazer? claro que minha notas de aula (slides) são a 
referência base das minhas aulas
[14:58] SANDRA DUTRA PIOVESAN : eu também achei que era somente inserir as digitais
[14:59] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : vamos ignorar as referencias na avaliação dos 
planos de ensino então?
[14:59] MILTON ROBERTO HEINEN : "preferencialmente", não tendo serve o impresso 
mesmo...
[14:59] MILTON ROBERTO HEINEN : ?
[15:04] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : concordo com o Betemps
[15:04] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Também concordo com o Betemps
[15:06] MILTON ROBERTO HEINEN : Removo os livros da básica e coloco somente minhas notas
de aula?
[15:06] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : slides geralmente sao disponibilizados pela editora
[15:07] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : eles liberam .. livro em si q nao pode
[15:07] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : até 25% pelo que lembre



[15:07] FABIO LUIS LIVI RAMOS : eu já no plano de ensino comento que o backbone da minha 
disciplina são os slides
[15:07] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : e para fins acadêmicos não caracteriza nenhum 
problema segundo artigo 184
[15:07] FABIO LUIS LIVI RAMOS : justamente pra facilitar a vida pros alunos (e pra mim 
também).
[15:07] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : mesmo pq não há vantagem financeira
[15:07] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : eu inclusive já fui acusado dessa porcaria via 
ouvidoria
[15:07] FABIO LUIS LIVI RAMOS : pra PDS que isso não ocorreu, mas aí era um caso totalmente 
diferente
[15:09] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Mas se o aluno não vai ter acesso, qual o propósito de 
manter? Pode explicar, mas não vai fazer sentido.
[15:09] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : tem que manter pois ele pode querer COMRPAR na 
editora
[15:09] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : ops COMPRAR
[15:10] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Como diz o Betemps Ana se alguém possuir o 
livro.
[15:10] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Ou se conseguiu com algum colega
[15:10] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Tá, mas como tu vais conduzir uma disciplina só pra 
quem comprar o livro?
[15:10] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : que ja tenha passado pela disciplina
[15:10] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : mesmo se for fisico ou ebook o aluno faça o que 
bem entender
[15:10] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Ou se disponibiliza em PDF ou acho que não dá para 
usar.
[15:10] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : mas não vejo vantagem em remover a referencia
[15:11] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Mas o meu caso é similar ao do Fábio, eu já 
disponibilizo todo um material próprio de aula.
[15:14] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : e sinceramente os alunos vão baixar a vida inteira do
gen lib
[15:16] SANDRO DA SILVA CAMARGO : ok
[15:17] CARLOS MICHEL BETEMPS : Ok
[15:17] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : ok
[15:17] SANDRA DUTRA PIOVESAN : ok
[15:17] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : ok
[15:17] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Discussão item 4
[15:20] Marco : claro eu levo
[15:20] Marco : ok
[15:21] BRUNO SILVEIRA NEVES : Estou a disposição
[15:21] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Também estou disponível.
[15:22] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Eu tb!
[15:22] CARLOS MICHEL BETEMPS : A princípio vou participar
[15:22] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Discussão item 5
[15:23] CARLOS MICHEL BETEMPS : Sim
[15:23] Marco : sim
[15:24] LEONARDO BIDESE DE PINHO : 5.1) Unihacker
[15:24] LEONARDO BIDESE DE PINHO : 5.2) Cooperação com a 13a CRE
[15:26] RODOLFO RODRIGUES : Eu vou precisar sair para participar da reunião da comissão de 
curso da EQ que inicia agora as 15:30. Boa tarde a todos!
[15:27] Luciana Machado Rodrigues : Obrigada!
[15:28] SANDRA DUTRA PIOVESAN : sim, foram 3



[15:28] SANDRA DUTRA PIOVESAN : 2 para professores e 1 para supervisores
[15:31] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Preciso de uma descrição dela para colocar na 
Sucupira, Érico.
[15:31] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Não.
[15:31] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : ok
[15:31] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : ok
[15:32] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : sim
[15:32] SANDRA DUTRA PIOVESAN : ok

Encerramento

[15:32] MILTON ROBERTO HEINEN : boa tarde
[15:32] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Boa tarde.
[15:32] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Abraços
[15:32] FABIO LUIS LIVI RAMOS : boa tarde
[15:32] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : abraços
[15:32] CARLOS MICHEL BETEMPS : T+! Abraços
[15:32] LEANDRO HAYATO YMAI : boa tarde, abraços
[15:32] LEANDRO BOLZAN BERIA : boa tarde
[15:32] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : boa tarde pessoal
[15:32] Leandro Blass : Boa tarde.
[15:32] BRUNO SILVEIRA NEVES : Boa tarde
[15:32] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : abraço
[15:32] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : boa tarde
[15:32] Marco : Boa tarde, abraços
[15:32] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Encerrada a reunião as 15h32


