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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE COLEGIADO DO CURSO
DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Ata da décima nona reunião extraordinária do
Colegiada do Curso de graduação em Engenharia de
Computação. realizada no dia 30 de agosto de 201 9,
às IOh30min, na sala A 322 do Campus Jardim das
Avenidas. Araranguá.
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Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, às dez horas e trinta minutos, na sala A
322 do Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de
graduação em Engenharia de Computação, professor Alexandre Leopoldo Gonçalves. professora
Analúcia Schiafllno Mordes, professor Marcelo Daniel Berejuck. professor Martin Augusto
Gagliotti Vinil, professor Jim Lau, professora Olha Yevseyeva. professor Luiz Fernando
Belchior Ribeiro, professora Márcia Martins Szortyka e os discentes Diogo da Salva Labres.
Thaynara Tessaline Mine Sei Soarem, devidamente convocados para reunião ordinária. sob a
Presidência do coordenador do Curso de graduação em Engenharia de Computação, professor
Fabrício de Oliveira Ourique. Havendo quórum iniciou-se a reunião. O prof'essor Fabrício
submeteu a pauta para aprovação, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 1 : Apreciação e
votação da ata da 69' reunião ordinária do Colegiado do Curso de ENC. Item aprovado por
unanimidade. Item 2. Apreciação e votação do novo PPC da Engenharia de Computação. O
coordenador do curso fez um breve histórico justificando a mudança no PPC. Entre as principais
justificativas estão, a carga horária alta do curso e a alta taxa de evasão escolar. Ele ainda
apontou algumas mudanças mais significativas que ocorreram, como a inclusão de pré-requisitos
e a implantação da curricularização da extensão. Após ampla discussão e esclarecimentos de
dúvidas dos docentes e discentes presentes, o novo prometo pedagógico do curso de Engenharia
de Computação foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Item 3. Apreciação e
votação do regulamento das atividades acadêmicas de Extensão do novo PPC. O
coordenador do curso explicou que, devido à curricularização da extensão. houve a necessidade
da elaboração de um regimento para regulamentar estas atividades. Após ampla discussão, o
regulamento foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Item 4: Apreciação e votação
do regulamento das atividades complementares do novo PPC. Segundo a coordenação. tbi
necessário incluir um artigo proibindo a utilização da mesma atividade ãe extensão como
atividade complementar e extensão curricular. Discorrido a discussão. o item foi votado e
aprovado por unanimidade. Item 5. Apreciação e votação do regulamento de Estágio do novo
PPC. O professor Fabrício explicou que houve alteração na carga horária de estágio. Após a
discussão o item foi votado e aprovado por unanimidade. Item 6. Apreciação e votação do
regulamento do TCC. A alteração realizada no regulamento de TCC foi a redução do número
de créditos para dois e alteração no fomlato do TCC. para inonografla e artigo este.ndido
contendo de vinte a quarenta páginas. Foi posto em votação e aprovado por unanimidade o
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regulamento de TCC. Item 7: Assuntos gerais. O coordenador do curso explicou qué o próximo
passo será enviar o processo de implantação do novo PPC do curso para apreciação do Conselho
da Unidade, se aprovado será encaminhado à Câmara de Graduação. e posteriomlente ao DEN.
Ao anal da reunião o Professor Fabrício agradeceu a presença de todos. Não havendo mais nada
a declarar, eu, Giane de Farias Pereira Santana, Assistente em .Admhisttação' da Secretaria

In ( grada de Graduação,de voei a presente ata qüe, se aprovada, será iassinada pelos presentes.
Assinaturas:

MEMBRO ASSINATURA
DEPAK;fÀÚEi;iiÕ'ÕEeõiÜFÜ;fÃ<jÃa

Alexandre Leopoldo Gonçalves (T tular)

Analucia SchiafHno Mordes(Titular)

Antonio Carlos Sobieranski(Titular)

Fabricio de Oliveira Ourique (Pies dente)

Marmelo Dan+el Berduck(Titular)

Martin Augusto Gagliotti Vigil (T ular)

Ricardo Alexandre Reinando de Montes (F tule)
H

Trago Oliveira Weber(Titular)

Jim Lau (Suplente)

Tiago Oliveira Weber(Titular)

Olga Yevseyeva (Suplente)
DEPARTAME

César Cataldo Scharlau(Titular)1 1
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Cada de Abreu D'aquino (Suplente)
C00RDENADÓkj

Giovani Mendonça Lunardi(Titular)
COOKDEUADORiÀÉÉ

Leandro Batirolla Krott(Titular)

Luiz Fumando Belchior Ribeiro (Titular)

Márcia Martins Szortyka(Suplente)
DISCENTES

i8 l Thaynara Tessaline Mine Sei Soares
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