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ATA DA QUADRAGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO NÚCLEO DOCENTE 

ESTRUTURANTE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO 

 

 

Ata da quadragésima reunião ordinária do Núcleo 

Docente Estruturante do Curso de graduação em 

Engenharia de Computação, realizada no dia 09 de 

setembro de 2022, às 10h00min, por 

videoconferência. 

 
 

Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por videoconferência, 

reuniram-se os seguintes membros do NDE do curso de graduação em Engenharia de 

Computação, Profa. Andréa Sabedra Bordin, Prof. Fábio Rodrigues De La Rocha e Profa. 

Luciana Bolan Frigo, devidamente convocados para reunião ordinária, sob a Presidência da 

coordenadora do Curso de graduação em Engenharia de Computação, professora Analúcia 

Schiaffino Morales. Havendo quórum a professora Analúcia deu as boas vindas a todos e iniciou 

a reunião. A coordenadora submeteu a pauta para aprovação com os seguintes itens: Item 1. 

Apreciação e votação da ata da 39ª reunião ordinária do NDE do Curso de ENC; Item 2. 

Apreciação da solicitação de alteração de ementa da disciplina Estáticas e Dinâmica  

(FQM7336); Item 3. Assuntos gerais. A pauta foi aprovada por unanimidade. Passaram a 

discussão do item 1. Apreciação e votação da ata da 39ª reunião ordinária do NDE do Curso 

de ENC. Colocada em votação. Aprovada por unanimidade. Item 2. Apreciação da solicitação 

de alteração de ementa da disciplina Estáticas e Dinâmica  (FQM7336). Professora inicou a 

fala dizendo que este foi um pedido solicitado pelo professor Bernardo, e que o mesmo está 

solicitando essas alterações das ementas para o curso de graduação em Engenharia de 

Computação e Enganheria de Energia, explicou que o professor Evy fez o parecer do item e 

recomenda que seja acatada a solicitação do professor Bernardo, professora Analucia colocou o 

item em discussão, professora Luciana pediu a palavra e falou que o professor Evy tem 

conhecimento de causa e que as alterações precisam ser coordenadas com o curso de Engenharia 

de Energia, professora Analucia explicou que assim que aprovado já dará esse posicionamento 

ao curso de engenharia de energia, após ampla discussão, professora Analucia colocou em 

votação a apreciação da solicitação de alteração de ementa da disciplina Estáticas e Dinâmica 

solicitada pelo professor Bernado. Aprovada por unanimidade. Item 3. Assuntos gerais. A 

professora Analúcia perguntou se poderia fazer uma previsão de datas para futuras reuniões 

pontuais do NDE, todos concordaram e será enviado via e-mail para todos os membros a fim de 

combinar as datas. Por fim, a professora Analúcia agradeceu a presença de todos. Não havendo 

mais nada a declarar, eu, Larissa Gründler de Souza, Assistente em Administração da Secretaria 

Integrada de Graduação, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pelos presentes. 

Araranguá, 09 de setembro de 2022. 
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Assinaturas: 

Prof. Analúcia Schiaffino Morales 

Prof. Andréa Sabedra Bordin 

Prof. Fábio Rodrigues De La Rocha 

Prof. Luciana Bolan Frigo 
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