Ata da Reunião Ordinária do Colegiado da Engenharia de Computação de 17/09/2012.
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) Revisão do site institucional da Engenharia de Computação.
O prof. Jacinto comunicou ao colegiado que foi realizada a alteração do conteúdo do site
institucional da FSA referente ao curso de Engenharia de Computação. A proposta feita é
enviar aos membros do colegiado o novo conteúdo em meio digital para que sejam feitas
sugestões de conteúdo. O prof. Renato sugeriu que fosse refeita a matriz curricular (mais
completa com carga horária) do curso pois atualmente existe um documento scaneado
em formato pdf de papel reciclado.
2) Revisão do projeto pedagógico.
O prof. Jacinto informou que enviará aos professores que ministram aulas no colegiado o
projeto pedagógico para avaliação do conteúdo da ementa e da bibliografia básica e
também da complementar, com as revisões feitas na ementa. Rever a bibliografia básica
e complementar atualizada.
O prazo para o fechamento do projeto pedagógico revisado era meados de junho/2012. O
prof. Jacinto ficará de rever a data.

3) Orçamento.
O prof. Jacinto informou que o colegiado deverá encaminhar o orçamento da unidade.
Mostrou o orçamento do ano corrente enviado anteriormente e solicitou sugestões para
serem incluídas no orçamento de 2013.
4) Planos e propostas para 2013
O prof. Cattaruzzi colocou sobre a necessidade de alertar os alunos desde o ciclo básico
referente a postura profissional do engenheiro. Também colocou a questão do aluno tirar
fotos da matéria lecionada em lousa. O prof. Renato sugere que se viabilizem
mecanismos que facilitem o agrupamento de alunos do ciclo básico que tenham interesse
em determinada área, por exemplo computação, eletrônica, mecânica, etc.
Envolver o ciclo básico nas engenharias da faculdade, mostrando aos alunos o perfil de
cada engenharia.
5) Relatório das atividades de 2012 – Data entrega 31.01.2013
6) Monitoria de disciplinas de Engenharia de Computação
O prof. Jacinto solicita aos membros que informem as disciplinas que considerem
necessário a existência de monitores. Ficou de levantar junto ao setor de monitoria quais
são os monitores de disciplina do colegiado. Prof. Marcos comentou a dificuldade de ter
informações sobre os monitores, citando o caso dos monitores de Introdução a
Informática. O processo de controle de monitores não permite acompanhar o
envolvimento dos monitores com os alunos.
7) Iniciação Científica 1

.
8) TCC.
O prof. Jacinto informou que com a aproximação do final do ano que os professores
orientadores de TCC avaliem o trabalho de seus orientados e emitam um parecer sobre a
viabilidade do trabalho em termos viabilidade para ser apreciado pela banca examinadora.
Solicita ao prof. Elias que em conjunto com o orientador marque as datas das bancas.

6) Outros.

A reunião foi encerrada às 12:30. Eu, prof. Jacinto Carlos Ascencio Cansado, secretário
dessa reunião, lavro esta ata.
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