Ata da Reunião Ordinária do Colegiado da Engenharia de Computação de 19/05/2012.
A reunião teve início às 11:15 horas com a presença de Antonio Cattaruzzi, Heinar
Augusto Weiderpass, Jacinto Carlos Ascêncio Cansado, Jamil Kalil Naufal Junior, Luis
Emílio C. Dalla Valle, Marcos Forte, Maria Isabel Bianchini Calzada, Renato Carioca
Duarte, Sérgio Clementi, Sidney de Castro e Sueli Aparecida Loddi, Mauro Araújo de
Sousa.
1) Reenquadramento funcional da professora Andréa Zotovici.
O prof. Jacinto apresentou ao colegiado a solicitação de reenquadramento da prof.
Andréa Zotovici para nível III. Ela permaneceu no nível II por dois anos. O colegiado
aprova o encaminhamento do processo.
2) Revisão do projeto pedagógico.
O prof. Jacinto informou que enviou aos professores que ministram aulas no colegiado o
projeto pedagógico para avaliação do conteúdo da ementa e da bibliografia básica e
também da complementar. Os seguintes professores encaminharam sugestões ..... Os
professores a seguir confirmaram os dados constantes do projeto pedagógico .... esta
pendente a revisão dos seguintes professores ....
O prazo para o fechamento do projeto pedagógico revisado é meados de junho/2012.
3) Faltas e atrasos.
O prof. Jacinto comunicou que irá receber mensalmente uma relação com os nomes dos
professores que tiveram falta no mês anterior para que se possa elaborar uma previsão
de reposição da referida falta. O prof. Jacinto comentou sobre a questão do horário de
início e término das aulas, evitar atrasos no início das aulas e a liberação dos alunos
antes do horário de encerramento das mesmas. A proposta é que essa relação seja
repassada ao docente para que o mesmo se posicione sobre a reposição da aula não
ministrada.
4) Padronização do TCC.
O prof. Jacinto informou que está em processo um estudo de padronizar o processo de
elaboração dos trabalhos de conclusão de curso e que sugere que os TCC’s do colegiado
tenham registro de acompanhamento do orientador. Citou como exemplo os alunos que
sabidamente tem dificuldade no desenvolvimento do trabalho e que necessitam ter um
acompanhamento eficaz, e sugeriu que nesses casos o acompanhamento seja mais
frequente. O prof. Mauro sugere que se utilize de uma pasta de acompanhamento por
trabalho, na qual conste orientações, datas e outras informações necessárias para a
documentação dos acompanhamentos.

5) Turmas Especiais - disponibilidade.
O prof. Jacinto comunicou que enviará novamente uma consulta sobre disponibilidade
para ministrar as 4 disciplinas (...) em turmas especiais. Definindo o período.
6) Outros.
O prof. Jacinto levou ao conhecimento do colegiado uma ocorrência do corpo discente,
circulando o e-mail de um aluno do curso enviado ao coordenador, relatando fatos
ocorridos com o prof. Jamil. O colegiado sugeriu que em primeira instância uma
aproximação entre o professor e o aluno no sentido de chegarem a um entendimento.
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A reunião foi encerrada às 12:30. Eu, prof. Jacinto Carlos Ascencio Cansado, secretário
dessa reunião, lavro esta ata.
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