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ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA  REUNIÃO ORDINÁRIA DE COLEGIADO DO CURSO 

DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

 

 

Ata da octogésima oitava reunião ordinária do 

colegiado do curso de graduação em Engenharia de 

Computação, realizada no dia 09 de setembro de 

2022, às 13:20, por videoconferência. 

 

 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às treze horas e vinte minutos, por 3 

videoconferência, reuniram-se os seguintes membros do Colegiado do curso de graduação em 4 

Engenharia de Computação, Prof. Alexandre Leopoldo Gonçalves, Prof. César Cataldo Scharlau, 5 

Prof. Evy Augusto Salcedo Torres, Porf. Jim Lau, Prof. Martin Augusto Gagliotti Vigil, Profa. 6 

Márcia Martins Szortyka, Prof. Roderval Marcelino e Profa. Olga Yevseyeva, devidamente 7 

convocados para reunião ordinária, sob a Presidência da coordenadora do Curso de graduação 8 

em Engenharia de Computação, professora Analúcia Schiaffino Morales. Havendo quórum a 9 

professora Analúcia deu as boas vindas a todos e iniciou a reunião. A coordenadora submeteu a 10 

pauta para aprovação com os seguintes itens: Item 1: Apreciação e votação da ata da 27ª 11 

reunião extraordinária do Colegiado do Curso de ENC; Item 2: Aprovação das solicitações 12 

de quebra de pré-requisitos ad referendum de 2022-2;  Item 3: Análise do requerimento de 13 

quebra de requisito para estágio obrigatório do acadêmico Gustavo Simões; Item 4: 14 

Análise e votação da solicitação de tratamento em regime domiciliar no curso de 15 

Engenharia de Computação do aluno Leonardo Griesang, matrícula 19202786, processo: 16 

23080.049651/2022-74 (documentos no SPA); Item 5: Aprovação da solicitação de alteração 17 

da ementa da disciplina Estática e Dinâmica (FQM7336); Item 6: Assuntos gerais. Não 18 

havendo considerações a pauta foi aprovada por unanimidade. Passaram à discussão do item 1. 19 

Apreciação e votação da ata da 27ª a reunião extraordinária do Colegiado do Curso de 20 

ENC; Não havendo considerações a ata foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 21 

Item 2: Aprovação das solicitações de quebra de pré-requisitos ad referendum de 2022-2. 22 

Professora Analucia iniciou falando que o prazo para a análise dos ajustes foi curto e passou a 23 

palavra para o professor Jim que esteve à frente da coordenação no período de ajuste 24 

excepcionais de matrícula e o mesmo relatou que foram 86 pedidos de ajustes sendo que seis 25 

foram pedidos de quebra de pré-requisitos de seminários, professora Analucia falou que 26 

realmente está difícil analisar em tão pouco tempo os pedidos de ajustes, em seguida apresentou 27 

a lista de alunos que solicitaram a quebra de pré-requisito de DEC7554 para cursar para cursar 28 

Projeto Integrador II e o aluno que migrou de curriculo de TCCI por ad referendum. Professora 29 

Analucia abriu o item para discussão, não havendo colocou o item em aprovação. Aprovada por 30 

unanimidade. Item 3: Análise do requerimento de quebra de requisito para estágio 31 

obrigatório do acadêmico Gustavo Simões. Professora Analucia apresentou o item e passou a 32 

palavra para o professor Alexandre que fez o parecer da solicitação. Professor Alexandre fez a 33 
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apresentação de seu parecer, ressaltou que no curriculo está erroneamente constando como pré-34 

requisito 120 horas para cursar estágio obrigatório e no projeto pedagógico do curso está como 35 

pré-requisito 120 créditos, por fim professor Alexandre deu um paracer favorável para a 36 

solicitação do discente Gustavo. Professora Analucia falou que a digitação precisa ser corrigida 37 

no site do curso de 120 horas para 120 créditos e que o assunto passará por novas reuniões de 38 

NDE já acordado. Após ampla discussão, colocou o item em votação. Com seis votos a favor e 39 

três contra a solicitação do discente foi aprovada por maioria. Passaram então ao Item 4: 40 

Análise e votação da solicitação de tratamento em regime domiciliar no curso de 41 

Engenharia de Computação do aluno Leonardo Griesang, matrícula 19202786, processo: 42 

23080.049651/2022-74 (documentos no SPA); Professora Analucia passou a palavra ao 43 

professor Jim que fez a análise do processo, o mesmo falou que no processo do aluno via SPA 44 

está com os documentos corretos, constando o requerimento solicitando regime domiciliar por 45 

180 dias , histórico escolar e o atestado médico, sendo assim como é um direito do aluno, 46 

professora Analucia colocou o item em discussão, após breve considerações, colocou o item em 47 

votação. Aprovado por unanimidade. Passaram ao próximo, Item 5: Aprovação da solicitação 48 

de alteração da ementa da disciplina Estática e Dinâmica (FQM7336); Professora Analcuia 49 

falou que o item já passou pelo NDE e que a única preocupação dos membros é que as alterações 50 

sejam feitas simultaneamente com as duas engenharias, sendo assim o NDE está de acordo com 51 

a alteração de ementa visto que é apenas um ajuste, professor Evy pediu a palavra e falou que 52 

acha razoável a solicitação do professor Bernardo, o item foi colocado em votação. Aprovado 53 

por unanimidade.  Item 6: Assuntos gerais. A única questão é que semana que vem será a 54 

semana acadêmica e foi solicitado uma liberação aos professores para que os alunos possam 55 

participar. Por fim, a presidente do colegiado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 56 

a reunião. Não havendo mais nada a declarar, eu, Larissa Gründler de Souza, lavrei a presente 57 

ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. Araranguá, 09 de setembro de 2022. 58 

Assinaturas: 59 

Alexandre Leopoldo Gonçalves 60 

Analúcia Schiaffino Morales 61 

César Cataldo Scharlau 62 

Evy Augusto Salcedo Torres 63 

Jim Lau 64 

Martin Augusto Gagliotti Vigil 65 

Márcia Martins Szortyka  66 

Roderval Marcelino 67 

Olga Yevseyeva 68 
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