
Comissão de Curso de Engenharia de Computação
Ata de Reunião
Ata Nº 72/2020
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Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às 11h, em sala
virtual do serviço MCONF da RNP, reuniu-se a Comissão de Curso de
Engenharia  de  Computação  (CC-EC).  Foram  convocados  para  a  1a

Reunião Extraordinária de Novembro 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,  CAIO  MARCELLO  RECART  DA
SILVEIRA,  CARLOS  MICHEL  BETEMPS,  DENICE  APARECIDA
FONTANA  NISXOTA  MENEGAIS,  ERICO  MARCELO  HOFF  DO
AMARAL,  EVELISE PEREIRA FERREIRA,  FABIO LUIS LIVI  RAMOS,
FERNANDO LUIS DIAS,  GERSON ALBERTO LEIRIA  NUNES,  JULIO
SARACOL DOMINGUES JUNIOR, LEANDRO HAYATO YMAI, MAURO
SERGIO  GOES  NEGRAO,  MILTON  ROBERTO  HEINEN,  RODOLFO
RODRIGUES,  SANDRA  DUTRA  PIOVESAN  e  SANDRO  DA  SILVA
CAMARGO, o técnico LEANDRO BOLZAN BERIA e o discente MARCO
ANTONIO JORGE TICONA. Os professores DOUGLAS MAYER BENTO,
LEANDRO BLASS e PEDRO CASTRO MENEZES XAVIER DE MELLO E
SILVA  justificaram  suas  ausências.  A  pauta  consistiu  nos  seguintes
pontos: 1) Aprovação da ata da reunião extraordinária de Setembro; 2)
Recurso  de  discente  que  não  possui  os  requisitos  necessários  para
realizar Estágio Extracurricular; 3) Oferta 2020/2; 4) Consulta sobre as
demandas de formação dos docentes do curso; 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 extraordinária de Setembro), a ata foi aprovada por todos os
presentes,  com  abstenção  de  EVELISE  PEREIRA  FERREIRA,
FERNANDO  LUIS  DIAS,  LEANDRO  HAYATO  YMAI  e  RODOLFO
RODRIGUES (registrada a ausência na votação de CAIO MARCELLO
RECART DA SILVEIRA e LEANDRO BOLZAN BERIA). No segundo item
da  pauta  (Recurso  de  discente  que  não  possui  os  requisitos
necessários  para  realizar  Estágio  Extracurricular),  o  coordenador
comentou  sobre  os  documentos  encaminhados  à  comissão,  como
embasamento para o requerimento enviado em função do impedimento
de realizar estágio extracurricular no momento. O coordenador explicou
que  a  discente  não  atende  a  pelo  menos  dois  requisitos  da  norma
vigente, a qual já foi ratificada várias vezes por esta comissão de curso:
III  –  possuir  aprovação  em  pelo  menos  60%  dos  componentes
curriculares  matriculados  no  semestre  letivo  regular,  no  qual  tenha
realizado matrícula, imediatamente anterior; e IV – não ter sido reprovado
por  frequência  em  nenhum  componente  curricular  no  semestre  letivo
regular,  no  qual  tenha  realizado  matrícula,  imediatamente  anterior.
Complementou dizendo que a discente alegou, reiteradamente, que não
havia cursado e que não estava ciente de que estava matriculada em
Programação  Orientada  a  Objetos  em 2019/2,  o  que  conflita  com os
registros institucionais e com o relato do docente. Explicou que o diretor
do campus,  que,  a  princípio,  não estava ciente dos requisitos da EC,
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havia autorizado o estágio (posteriormente esclareceu que estava ciente
das  exigências  da  Engenharia  de  Computação,  mas  que  não  estava
ciente  de  que  a  discente  não  atendia  a  essas  exigências).  Uma  vez
alertado de que a aluna não atendia os requisitos, solicitou que a aluna
devolvesse  o  documento  (termo  de  compromisso)  equivocadamente
assinado.  A  aluna  enviou  uma  série  de  emails  para  a  coordenação,
recebendo como resposta que cabe à coordenação aplicar as normas, de
forma impessoal. A aluna entrou com reclamação na ouvidoria (inclusive
alegando que não havia recebido resposta da coordenação, o que não
procede conforme a documentação encaminhada aos membros) e com
recurso para a comissão, além de ter enviado e-mail para o gabinete do
reitor, o qual foi respondido com manifestação da PROGRAD destacando
que o assunto deve ser tratado nas instâncias do campus. Na sequência
o coordenador comentou que consta no termo de estágio que a aluna se
apresentou à instituição concedente (SECRETARIA DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO RURAL) como estando no quinto
semestre, o que é questionável considerando que a aluna, ingressante
em 2018, até o momento, ainda não concluiu uma disciplina do primeiro
semestre, três do segundo, quatro do terceiro e cinco do quarto, em que
se pese estar matriculada em dois dos seis componentes previstos para
o quinto semestre da matriz curricular da EC e ter sido aprovada em 50%
dos  vinte  componentes  cursados  nos  quatro  primeiros  semestres  de
vínculo com o curso. Por fim, o coordenador relembrou que o regimento
geral,  no  seu  Art.  157,  é  muito  claro  ao  dar  o  direito  aos  alunos  de
“recorrer de decisões dos órgãos executivos e deliberativos, obedecidas
as instâncias”, mas também estabelece que estes possuem o dever de
“cumprir  o  Estatuto  da  UNIPAMPA,  este  Regimento  Geral,  demais
regimentos e normas institucionais; agir com ética, dignidade e respeito
aos seres vivos e ao meio ambiente”, concluindo que, na sua visão, a
aluna não cumpriu com seus deveres. O coordenador explicou que havia
informado a aluna sobre a convocação da reunião extraordinária e que a
reunião era pública, bem como sobre a oportunidade que ela teria para
apresentar suas justificativas. Registrou-se que, embora a aluna tenha
manifestado interesse em participar, não se fez presente.  Ao longo do
período de manifestações, ocorreram cinco proposições: 1) Aprovar ou
não o requerimento (Leonardo); 2) Aprovar ou não a solicitação à direção
sobre sanção (Leonardo); 3) Aprovar ou não uma flexibilização genérica
dos requisitos para estágio durante e por causa da pandemia (Fábio); 4)
Necessidade  de  reforçar  o  esclarecimento  sobre  instâncias  recursais
(Ana); 5) Necessidade de publicizar a desconformidade da direção não
ter consultado a coordenação antes da autorizar o estágio (Ana). Antes
do início da definição dos encaminhamentos, o responsável pelo terceiro
encaminhamento concordou que não faria sentido a aprovação genérica
da  flexibilização  se  o  requerimento  da  aluna,  analisado  nas  suas
particularidades,  fosse  reprovado. Após  as  observações  de  diferentes
membros  da  comissão,  passou-se  à  votação  dos  encaminhamentos.
Como primeiro encaminhamento, o coordenador colocou em votação o
requerimento da aluna para a realização do estágio sem os requisitos. O
requerimento foi reprovado por maioria, com votos favoráveis de BRUNO
SILVEIRA  NEVES,  FABIO  LUIS  LIVI  RAMOS,  GERSON  ALBERTO
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LEIRIA  NUNES,  MARCO  ANTONIO  JORGE  TICONA  e  MILTON
ROBERTO HEINEN e  abstenção  de  ARLEI  PRESTES TONEL,  CAIO
MARCELLO RECART DA SILVEIRA, DENICE APARECIDA FONTANA
NISXOTA  MENEGAIS,  EVELISE  PEREIRA  FERREIRA,  FERNANDO
LUIS  DIAS,  LEANDRO  BOLZAN  BERIA,  LEANDRO  HAYATO  YMAI,
MAURO SERGIO GOES NEGRAO e RODOLFO RODRIGUES.  Como
segundo  encaminhamento,  o  coordenador  propôs  que  a  comissão  de
curso solicite à direção que, em função das evidências, avalie a aplicação
das sanções disciplinares a aluna em função do descumprimento dos
itens VI e VII do Art. 157 do Regimento Geral. A proposta foi aprovada
por  maioria,  com  voto  contrário  de  MILTON  ROBERTO  HEINEN  e
abstenção de BRUNO SILVEIRA NEVES, CAIO MARCELLO RECART
DA SILVEIRA, DENICE APARECIDA FONTANA NISXOTA MENEGAIS,
EVELISE  PEREIRA  FERREIRA,  FERNANDO  LUIS  DIAS,  LEANDRO
BOLZAN BERIA, LEANDRO HAYATO YMAI, MARCO ANTONIO JORGE
TICONA, MAURO SERGIO GOES NEGRAO e RODOLFO RODRIGUES.
Além destes encaminhamentos, acordou-se outros dois: a ampliação na
divulgação  aos  discentes  sobre  as  instâncias  recursais,  tanto  pela
coordenação  do  curso  como  pelo  professor  responsável  pelo
componente Introdução à Engenharia de Computação; e um informe da
coordenação  do  curso  no  conselho  do  campus  sobre  o  problema
ocorrido,  com ênfase na questão da direção ter  assinado o termo de
estágio sem consulta prévia à coordenação do curso. No item 3 (Oferta
2020/2), o coordenador expôs a questão da oferta de componentes com
carga horária prática, tendo em vista que a tendência é que ainda não
seja  possível  contar  com  um  cenário  de  ensino  híbrido,  isto  é,  com
algumas  atividades  pontuais  presenciais,  amparadas  por  protocolo  de
biossegurança cujo planejamento é de responsabilidade dos Centros de
Operações de Emergência em Saúde para a Educação – COE-Local.
Assim  sendo,  é  necessário  viabilizar  as  adaptações  das  disciplinas
práticas ao ensino remoto, com apoio de material  audiovisual e outras
alternativas  que  permitam  acesso  remoto,  evitando  um  maior
represamento na oferta. O professor Caio questionou sobre a existência
de orientação do MEC sobre o formato das atividades para o próximo
semestre, particularmente perguntando se continuaria no mesmo formato
ou seria adotado um sistema híbrido. O coordenador respondeu que o
CNE  emitiu  parecer  ampliando  a  possibilidade  do  ensino  remoto  em
substituição ao presencial até o final de 2021 mas que, até onde saiba,
este parecer ainda não havia sido homologado pelo MEC. Na sequência
reforçou que, pela discussão no âmbito da instituição, é improvável que o
cenário mude a curto prazo, de modo que devemos nos organizar para a
oferta integralmente remota. No item 4 (Consulta sobre as demandas
de formação dos docentes do curso), o coordenador passou a palavra
aos representantes do curso na comissão local de formação, professores
Sandro e Carlos. Em função do adiantado da hora, o professor Sandro
propôs que o assunto seja discutido no Núcleo Docente Estruturante do
curso, tendo em vista que a comissão de formação local definiu que os
representantes deveriam prospectar demandas de formação nas áreas
específicas.  Todos  que  se  manifestaram  demonstraram  concordância
com a proposta. No item 5 (Assuntos Gerais), o coordenador questionou
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se  algum membro  teria  assuntos  a  tratar.  Nenhum dos  presentes  se
manifestou.  Nada mais  havendo a  tratar,  o  coordenador  agradeceu a
presença de todos, encerrou a reunião às 12h e 12 minutos 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

ARLEI PRESTES TONEL

BRUNO SILVEIRA NEVES

CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA

CARLOS MICHEL BETEMPS

DENICE APARECIDA FONTANA NISXOTA MENEGAIS

ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL

EVELISE PEREIRA FERREIRA

FABIO LUIS LIVI RAMOS

FERNANDO LUIS DIAS

GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES

JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR

LEANDRO BOLZAN BERIA

LEANDRO HAYATO YMAI

LEONARDO BIDESE DE PINHO

MARCO ANTONIO JORGE TICONA

MAURO SERGIO GOES NEGRAO

MILTON ROBERTO HEINEN

RODOLFO RODRIGUES

SANDRA DUTRA PIOVESAN

SANDRO DA SILVA CAMARGO



Abertura da reunião

[10:21] 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:68876@sip.mconf.rnp.br</u>.<br><br>Esta conferência está limitada em <b>75 
participantes</b>.<br><br><br>Para mais informações, <a 
href="https://ajuda.rnp.br/conferenciaweb" target="_blank"><u>clique aqui</u></a>.
[10:29] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Prezados e Prezadas,

considerando a necessidade de analisar o recurso solicitado por discente à comissão de curso, 
convoco, com pelo menos 48h de antecedência, os atuais membros da Comissão de Curso da 
EC, para uma reunião EXTRAORDINÁRIA, a qual será realizada terça-feira (3/11), às 11h, por 
meio do serviço MCONF da RNP (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/leonardo-bidese-de-
pinho).

A reunião prevê os seguintes itens de pauta:

1) Aprovação da ata da reunião extraordinária de Setembro (3/9)
2) Recurso de discente que não possui os requisitos necessários para realizar Estágio 
Extracurricular 
3) Oferta 2020/2
4) Consulta sobre as demandas de formação dos docentes do curso
5) Assuntos gerais

Atenção: Caso ocorra algum problema no uso do ambiente MCONF da RNP, migraremos para o
serviço alternativo do Google Meet no seguinte endereço:
https://meet.google.com/eoa-xwft-ptw
At.te,
Leonardo Pinho

[10:56] SANDRO DA SILVA CAMARGO : presente
[10:56] RODOLFO RODRIGUES : Bom dia! 
Presente.
[10:56] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Presente
[10:57] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Bom dia
[10:58] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : sim
[10:59] MILTON ROBERTO HEINEN : Presente
[11:00] FABIO LUIS LIVI RAMOS : bom dia
[11:00] MILTON ROBERTO HEINEN : bom dia
[11:01] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Pessoal, bom dia. Estou com problemas de conexão. 
vou tentar trocar de rede.
[11:01] Arlei Prestes Tonel : bom dia
[11:03] Marco : Presente
[11:03] MAURO SERGIO GOES NEGRAO : Bom dia.
[11:03] Denice Menegais : Bom dia
[11:03] BRUNO SILVEIRA NEVES : Bom dia!
[11:03] CARLOS MICHEL BETEMPS : Bom dia pessoal!



[11:03] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Bom dia colegas
[11:03] Marco : Bom dia.
[11:03] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : sim
[11:04] LEANDRO HAYATO YMAI : bom dia
[11:04] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Conexão boa por enquanto...
[11:06] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Bom dia

Manifestações Item 1

[11:06] MILTON ROBERTO HEINEN : Sem observações sobre a ata
[11:06] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Regime de votação da ata

Votação Item 1

[11:06] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Favorável.
[11:06] Arlei Prestes Tonel : favorável
[11:06] BRUNO SILVEIRA NEVES : Favorável
[11:06] CARLOS MICHEL BETEMPS : Favorável
[11:06] Denice Menegais : Favorável
[11:06] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Favorável
[11:06] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Abstenção
[11:06] FABIO LUIS LIVI RAMOS : Favorável
[11:07] Fernando Luis Dias : Sim
[11:07] Fernando Luis Dias : Abstenção
[11:07] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : favorável
[11:07] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Favorável
[11:07] LEANDRO HAYATO YMAI : abstenção
[11:08] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Favorável
[11:08] Marco : Favorável
[11:08] MAURO SERGIO GOES NEGRAO : Favorável
[11:08] MILTON ROBERTO HEINEN : Favorável
[11:08] RODOLFO RODRIGUES : Abstenção.
[11:08] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Favorável
[11:08] SANDRO DA SILVA CAMARGO : favorável
[11:08] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Encerrada a votação

Manifestações Item 2

[11:09] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : BOM DIA A TODOS.
[11:20] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Aparentemente, não está.
[11:21] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : sim
[11:21] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : SIM.
[11:23] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Coordenação do Curso, Comissão de Curso, Comissão 
de Ensino, Conselho do Campus, Conselho Universitário
[11:23] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Correto
[11:23] FABIO LUIS LIVI RAMOS : será que os alunos tem ciência das instâncias que eles podem 
pedir recurso e a forma de fazer isso?
[11:24] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Analisando a situação e documentação em anexo 
enviada pela aluna.... eu acho até legítimo e sinceramente na situação pandêmica que estamos
o pedido pedido dela merece nossa atenção... mas ela deveria ter pedido quebra de requisitos 
para cursar esse estágio  ... não o fez adequadamente ... não sou a favor de negar o estágio ... 
mas junto acho que podíamos mandar uma advertência ao comportamento



[11:25] LEONARDO BIDESE DE PINHO : O regimento geral obriga os alunos a ter conhecimento 
do regimento geral
[11:25] FABIO LUIS LIVI RAMOS : eu sigo na linha do Gerson, gostaria da palavra depois
[11:26] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : sumiu meu som.
[11:28] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : acho que teve um conjunto de erros de AMBOS 
lados
[11:28] LEANDRO BOLZAN BERIA : Bom dia pessoal, me atrasei. mas já estou acompanhando a 
discussão.
[11:28] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : aluno e chefia imediata
[11:28] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Ok Leandro!
[11:29] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Eu concordo com o Fábio.
[11:30] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Eu
[11:30] BRUNO SILVEIRA NEVES : Concordo com a fala do Fábio, mas adiciono que nesta regra 
de exceção o aluno deveria apresentar comprovações da situação que ela descreve.
[11:30] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Sim, Bruno. Com certeza.
[11:31] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : mas ela enviou uma série de documentos de 
rendimentos do pai / familiares dela
[11:31] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : se vcs não olharam
[11:32] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : e profissional também
[11:33] FABIO LUIS LIVI RAMOS : Sim, de acordo Bruno. Mas entendo que ela enviou alguns 
documentos comprobatórios da situação financeira familiar.
[11:35] FABIO LUIS LIVI RAMOS : ok, de acordo
[11:35] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Acho que é independente da votação do recurso.
[11:35] MILTON ROBERTO HEINEN : Dadas as falas também sou favorável que a aluna curse o 
estágio e ao encaminhamento do Fábio
[11:39] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : sim
[11:39] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : escutamos tudo beleza ...
[11:40] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Enaminhamentos
[11:40] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Encaminhamentos
[11:46] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : teu audio está bem ruim Érico

Manifestações 2.1 – Aprovação do requerimento da aluna para a realização do estágio sem os 
requisitos

[11:47] LEONARDO BIDESE DE PINHO : 1) votação do requerimento da aluna para a realização 
do estágio 

Votação 2.1 – Aprovação do requerimento da aluna para a realização do estágio sem os 
requisitos

[11:48] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Desfavorável.
[11:48] Arlei Prestes Tonel : abstenção
[11:48] BRUNO SILVEIRA NEVES : não entendi, podes repetir
[11:48] BRUNO SILVEIRA NEVES : favorável, mas em um contexto
[11:48] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : ABSTENÇÃO
[11:48] CARLOS MICHEL BETEMPS : Não favorável
[11:48] Denice Menegais : Abstenção
[11:48] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Desfavorável
[11:49] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Abstenção
[11:49] FABIO LUIS LIVI RAMOS : favorável
[11:49] Fernando Luis Dias : Abstenção
[11:49] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Favorável, + advertência



[11:49] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Desfavorável
[11:49] LEANDRO BOLZAN BERIA : abstenção
[11:49] LEANDRO HAYATO YMAI : abstenção
[11:49] Marco : favorável
[11:49] MAURO SERGIO GOES NEGRAO : Abstenção
[11:49] MILTON ROBERTO HEINEN : Favorável
[11:49] RODOLFO RODRIGUES : Abstenção.
[11:49] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Desfavorável
[11:49] SANDRO DA SILVA CAMARGO : Contrário
[11:49] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Contrário
[11:50] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : 7 desfavoráveis
[11:50] LEONARDO BIDESE DE PINHO : 7 desfavoráveis, 5 favoráveis e demais abstenção
[11:50] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : contei 8 desfavoráveis

Manifestações 2.2 – Infração do regimento geral

[11:50] BRUNO SILVEIRA NEVES : Minha visão a grosso modo seria executar o seguinte roteiro:
[11:50] BRUNO SILVEIRA NEVES : 1) Conceder a oportunidade de estágio no âmbito de uma 
exceção à regra, criada durante o regime de pandemia, formalizada no regimento de curso. A 
exceção à regra deveria explicitar a exigência da apresentação de comprovantes como anexo 
ao pedido de exceção.

2) Emitir a sanção à aluna para que tome ciência da sua falha protocolar.

3) Pautar o assunto no conselho de campus para que o campus assuma publicamente sua 
responsabilidade na trajetória deste problema.

4) A exceção a regra fica suspensa automaticamente ao deixarmos de forma plena o regime de
pandemia, ficando obrigada a aula a se enquadrar aos requisitos necessários para manter seu 
estágio.
[11:51] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Segundo encaminhamento, sanção
[11:52] LEONARDO BIDESE DE PINHO : comissão de curso solicita à direção que, em função das
evidências, avalie a aplicação das sanções disciplinares a aluna em função do descumprimento 
dos itens VI e VII do Art. 157 do Regimento Geral
[11:52] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Regime de votação
[11:53] MILTON ROBERTO HEINEN : Contrário

Votação 2.2 – Infração do regimento geral

[11:53] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Favorável.
[11:53] Arlei Prestes Tonel : favorável
[11:53] BRUNO SILVEIRA NEVES : abstenção
[11:53] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : ABSTENÇÃO
[11:53] CARLOS MICHEL BETEMPS : favorável
[11:53] Denice Menegais : Abstenção
[11:53] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Favorável
[11:53] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Abstenção
[11:53] FABIO LUIS LIVI RAMOS : Favorável
[11:53] Fernando Luis Dias : Abstenção
[11:53] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : favorável
[11:53] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : Favoravel
[11:53] LEANDRO BOLZAN BERIA : abstenção



[11:53] LEANDRO HAYATO YMAI : abstenção
[11:53] Marco : abstenção
[11:53] MAURO SERGIO GOES NEGRAO : Abstenção
[11:53] MILTON ROBERTO HEINEN : Contrário
[11:53] RODOLFO RODRIGUES : Abstenção.
[11:54] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Favorável
[11:54] SANDRO DA SILVA CAMARGO : favorável
[11:54] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Favorável

Manifestações 2.3 – Encaminhamentos complementares

[11:55] FABIO LUIS LIVI RAMOS : Acredito que como o pedido da aluna
 foi negado, todos os demais que se apresentem, por questão de legado, teriam que ser 
negados. Não vejo mais sentido também de vermos uma regra genérica
[11:55] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Acho que não tem que generalizar, mas tem que 
orientar os alunos a encaminhar as solicitações à Comissão de Curso.
[11:55] BRUNO SILVEIRA NEVES : Concordo com Fábio
[11:55] FABIO LUIS LIVI RAMOS : concordo com a Ana
[11:56] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Sim
[11:56] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : perfeitamente
[11:56] SANDRO DA SILVA CAMARGO : sim
[11:56] FABIO LUIS LIVI RAMOS : da minha parte sim
[11:56] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Podemos até mencionar na orientação a questão das 
dificuldades financeiras familiares por causa da pandemia.
[11:56] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Concordo com o Betemps.
[11:57] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Só deixando claro que na minha disciplina de IEC a 
secretaria acadêmica participou de uma aula (pelo menos 30 minutos) e o NuDe em outra aula
também uns 30 minutos
[11:57] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Quase morremos pra orientar os alunos no estágio 
obrigatório, acho que tem que ser levado para o não obrigatório também.
[11:58] BRUNO SILVEIRA NEVES : Também não vejo
[11:58] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Esses processos de estágio sempre foram mal 
definidos. É sempre essa confusão por conta de uma ordem toda errada.
[11:58] FABIO LUIS LIVI RAMOS : Pessoal, só atento que estamos alcançando o teto da reunião,
me parece que não poderemos ver os demais pontos de pauta, correto?
[11:58] MILTON ROBERTO HEINEN : concordo
[11:59] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Concordo.
[11:59] SANDRO DA SILVA CAMARGO : de acordo com o informe
[11:59] Marco : Concordo
[11:59] MILTON ROBERTO HEINEN : Pra mim seria overkill
[12:00] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : A sanção para mim é obrigatória. Com ou sem estágio.
[12:00] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Informe no conselho
[12:02] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : Só espero que não tenhamos mais um possível aluno
"desistente"
[12:03] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : nesse aspecto concordo ... mas enfim ... lamentável 
por todos lados.
[12:03] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : Concordo com o Leonardo. Se tivesse feito tudo certo, 
poderia estar com o estátio.
[12:03] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : ok
[12:07] MILTON ROBERTO HEINEN : nao



Manifestações Item 3

[12:08] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : LEONARDO, FAVOR INFORMAR SE JÁ EXISTE 
ALGUMA ORIENTAÇÃO DO MEC SOBRE O FORMATO DAS ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO 
SEMESTRE: CONTINUA NO FORMATO ATUAL? SISTEMA HÍBRIDO? CASO HÍBRIDO, QUAL O 
FORMATO? AGRADEÇO.
[12:09] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : OBRIGADO LEONARDO.

Manifestações Item 4

[12:11] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : ok
[12:11] JULIO SARACOL DOMINGUES JUNIOR : sim
[12:11] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Sim
[12:11] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : SIM.
[12:11] Denice Menegais : Ok
[12:11] LEANDRO HAYATO YMAI : sim
[12:11] MAURO SERGIO GOES NEGRAO : ok
[12:11] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : pode ser
[12:11] CARLOS MICHEL BETEMPS : OK
[12:11] Arlei Prestes Tonel : sim
[12:11] Marco : sim

Manifestações Item 5

[12:11] CAIO MARCELLO RECART DA SILVEIRA : OBRIGADO A TODOS. DESEJO UMA ÓTIMA 
SEMANA.
[12:11] MILTON ROBERTO HEINEN : sim

Encerramento

[12:11] ANA PAULA LUDTKE FERREIRA : []
[12:12] GERSON ALBERTO LEIRIA NUNES : t+
[12:12] MAURO SERGIO GOES NEGRAO : Boa tarde a todos.
[12:12] CARLOS MICHEL BETEMPS : Abraços a todos
[12:12] FABIO LUIS LIVI RAMOS : boa tarde a todos
[12:12] EVELISE PEREIRA FERREIRA : Obrigada colegas, um abraço a todos!
[12:12] CARLOS MICHEL BETEMPS : T+
[12:12] SANDRO DA SILVA CAMARGO : ok
[12:12] RODOLFO RODRIGUES : Boa semana a todos! Ótimo dia.
[12:12] Denice Menegais : Boa tarde
[12:12] LEANDRO BOLZAN BERIA : abraços
[12:12] Arlei Prestes Tonel : até mais. boa tarde
[12:12] SANDRA DUTRA PIOVESAN : Abraços!
[12:12] LEANDRO HAYATO YMAI : até a próxima, boa semana a todos
[12:12] BRUNO SILVEIRA NEVES : Boa semana a todos!
[12:12] Marco : Boa semana para todos
[12:12] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Reunião encerrada às 12h12
[12:12] Marco : t+
[12:12] ERICO MARCELO HOFF DO AMARAL : Abraço
[12:12] LEONARDO BIDESE DE PINHO : Abraços
[12:12] Fernando Luis Dias : Boa tarde  para todos


