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

Ata da vigésima terceira reunião ordinária do Núcleo
Docente Estruturante do Curso de graduação em
Engenharia de Computação, realizada no dia 23 de
agosto de 2019, às 11:00 horas, na sala A 322 do
Campus Jardim das Avenidas. Araranguá.
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Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, às onze horas. na sala A 322 do
Campus Araranguá, reuniram-se os seguintes membros do Núcleo Docente Estruturante do curso
de graduação em Engenharia de Computação, professor Alexandre Leopoldo Gonçalves.
professora Analucia SchiafHtno Mordes, professor Antõnio Carlos Sobieranski. professor
Marcelo Danie] Berejuck. professor Ricardo Alexandre Reinando de Morais. professor Thiago
Dutra, professor Leandro Batirolla Krott, devidamente convocados para reunião ordinária. e os
discentes Eriel Bemardo Albino e Belisa Renata Arnhold Centenaro como convidados, sob a
presidência do professor Fabrício de Oliveira Ourique, coordenador do curso. Havendo quórum a
prof'essor Fabrício iniciou a reunião dando boas vindas aos presentes e realizou a leitura da
pauta. Item 1 : Apreciação e votação da ata da 4' reunião extraordinária do Núcleo Docente
Estruturante. Item aprovado por unanimidade. Item 2: Apreciação e votação da sugestão ao
colegiada da inclusão das atividades acadêmicas de Extensão do novo PPC. O professor
Fabrício fez um breve histórico da curricularização da extensão. Ele informou que seria
importante já adequar o novo PPC à curricularização da extensão e trouxe uma proposta de
regimento para essas atividades. A proposta havia sido enviada via e-mail juntamente com a
convocação da reunião. Após ampla discussão o Regulamento das Atividades Acadêmicas de
Extensão foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Item 3: Apreciação e votação da
sugestão ao colegiado da alteração do regulamento das atividades complementares do novo
PPC. A alteração sugerida foi colocar uma ressalva no regulamento. informando que as
atividades de extensão que foram utilizadas como atividades académicas de extensão não
poderão ser aproveitadas como atividades complementares. Foi colocado em votação. Aprovado
por unanimidade. Item 4: Apreciação e votação da sugestão ao colegiado da alteração do
regulamento de Estágio do novo PPC. Foi sugerido pela coordenação que a carga horária de
estágios seja reduzida para doze créditos. Após ampla discussão foi colocado em votação e
aprovado por unanimidade. Item 5: Apreciação e votação da sugestão ao colegiado da
definição de turno preferencial para oferta das disciplinas do novo PPC. O coordenador
explicou que a nova carga horária do curso possibilitará dar preferência a um turno para as aulas.
Não se trata de mudança«e horário da oferta do curso. mas apenas priorizar um tumo para que
possibilite aos alunos pííWeh alguma at!)cidade no outro período. A prof'essora Anajucia sugeriu
que fosse, preferen#Í4ifíl:lq$@, no.Modo.vespertino. A proposta foi...991ocada em votação.
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Aprovado por unanimidade. Item 6: Apreciação e votação da sugestão ao colegiado da
definição do dimensionamento das disciplinas do novo PPC. A coordenação acha que é
importante que fique registrado no PPC um número considerado .aceitável para o
dimensi(inamento das turmas. Sendo assim, ele apresentou uma tabela com algumas sugestões de
número de vagas ofertadas por turma de cada disciplina. Após ampla discussão foram feitas
algumas alterações na tabela. Foi colocada em votação a tabela com as alterações propostas.
Aprovado por unanimidade. Item 7: Apreciação e votação da sugestão ao colegiado da
alteração do regulamento do TCC. A sugestão de alteração foi reduzir o número de créditos do
TCC para dois e alterar o formato do TCC para monografia e artigo estendido contendo de vinte
a quarenta páginas. Colocado em votação e aprovado por unanimidade. Item 8: Discussão sobre
as sugestões propostas pelos grupos de trabalho. O -coordenador informou que não fez
nenhum filtro nas sugestões. Todas as sugestões recebidas foram trazidas para o NDE analisar.
Alguns pontos foram discutidos. Cada membro do NDE ficou de analisar as sugestões e trazer
uma proposta para ser apreciada na próxima reunião. Item 9: Discussão sobre a versão final do
PPC. Foi realizada uma discussão geral sobre o andamento da nova versão do PPC. Item 10:
Assuntos gerais. Não houve. Não havendo mais nada a declarar, eu, Giane de Farias Pereira
Santana, Assistente em Administração da Secretaria Acadêmica, lavrei a presente ata que, se
aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 23 de agosto de 2019.

Assinaturas:
Prof. Alexandre Leopoldo Gonçalves

Prof' Analucia Schiaíbno Mordes

Prof. Antonio Cardos

Prof. Fabrício de Oliveira

Prof. Marmelo Daniel

Prof. Ricardo Alexandre

Prof. Thiago

Prof. Giovani

Prof. Leandro Batirolla Krott 2,...J,., 6.@d


