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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE
ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Ata da décima terceira reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de graduação em
Engenharia de Computação. realizada no dia 26 de
abril de 2017: às 09:00 110ras. na sala A 303 do
Campus Jardim das Avenidas. Araranguá.
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Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mi] e dezessete. às nove ]loras. na sala A 303 do
Campus Araranguá: reuniram-se os seguintes tnembros do Núcleo Docente Estruturante do curso
de graduação em Engenharia de Computação: professora Analucia SchiafHno Mordes. professor
Anderson Luiz Fernandes Perez: professor Fábio Rodrigues de La Rocha: prof'essot Gustavo
Mellos Machado- professor Leandro Batirolla Krott. professor Thiago Dutra. devidamente
con''-'ocados para reunião ordinária. sob a Presidência da Professora Eliane Pozzebon.
Coordenadora do Curso de graduação em Engenharia de Computação. Havendo quórum a
presidente. prof'essora Eliane. iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes e questionou
sobre a inclusão ou alteração de algum item na pauta. A prof'escora Eliane incluiu na pauta a
apro''.'ação da ata da ] 2' teuníão do Núcleo Docente Estruturante. Assim esse item ficou como
itens l e os demais sequencialmente a este. Item 1. Aprovação da ata da décima segunda
reunião do núc]eo docente estruturante. ]tetn aprovado por unanimidade. Item 2.
Apresentação dos resultados compilados das sugestões recebidas para melhorias do curso
ENC. A professora Eliane apresentou o resultado da pesquisa para melhorias do curso. Item 3.
Requisitos das diretrizes curriculares da SBC e CREA. O prol'essor Fábio relatou sobre os
requisitos exigidos pelo CREA para o registro de engenheiro de computação como o
cadastramento do curso com o PPC. Após discussão ülcou decidido agendar uma reunião com o
CRER e assim na próxima reunião discutir sobre os requisitos. Item 4. Discussão para a
consolidação de futuras mudanças. Após discussão ficou decidido identificar módulos por área
de conhecimento e montar as comissões conforme os módulos alocando os prol'estores. A
professora Eliane ressaltou a importância de não perder o foco do curso que é sistemas
embarcados bem como o objetivo principal da discussão que é a redução da carga horária do
curso. Item 5. Informes gerais. A professora Ejiane informou sobre a necessidade de um
professor para a disciplina de Tópicos Especiais TI para o próxil-no semestre e perguntou se
algum professor tem interesse em assumir a disciplina. informou também que os horários das
disciplinas para o próximo semestre já estão finalizados. Informou ainda que o curso de
graduação em Engenharia de Energia e Engenharia de Computação irão acompanhar o CTC
quanto às propostas relativas aos pesos e notas mínimas das disciplinas do Vestibular
ursc/20K8 q,o Processo Seletivo UFSC-SISU/2018. Não havendo mais nada a declarar. eu.
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Valdirene Motta Hahn Gonçalves, Assistente
a presente ata que, se aprovada, será assinada

em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei
pelos presentes. Araranguá, 20 de abril de 201 7.

Assinaturas:
Prof' Analucia Schiaíbno Mordes

©Prof. Fábio Rodrigues De Lh Rocha

Prof. Giovani Mendonça Lunardi

Prof. Gustavo Mello Machado

Prof. Leandro Batirolla Krott

Prof. Marcelo Daniel Berejuck

Prof. Thiago Dutra

Prof. Anderson Luiz Fernan

Proa'. Eliane Pozzebon
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