
Ata da reunião ordinária 01/2015 do Colegiado do Curso de Engenharia Computacional, realizada
em vinte e dois de maio de dois mil e quinze, na sala de reuniões da Engenharia Computacional,
na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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No dia vinte e dois de maio de dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sala de reuniões
da Engenharia Computacional, na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de
Juiz de Fora, iniciou-se mais uma reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenha-
ria Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estavam presentes os se-
guintes membros: Professores Bernardo Martins Rocha, Flávia de Souza Bastos, Flávio
de Souza Barbosa, Grigori Chapiro, Luis Paulo da Silva Barra, Marcelo Lobosco e os re-
presentantes discentes Lorran Sutter e Eduardo Melão, que assinam a lista de presença
em anexo. Observado o quórum, a Professora Flávia Bastos, presidente do Colegiado, as-
sumiu a condução dos trabalhos e designou a mim, Claudio Abel Franco de Assis, para
secretariar a reunião. Item I – Leitura e aprovação das atas 01/2014 e 02/2014. A Pro-
fessora Flávia Bastos abriu a reunião colocando em pauta a necessidade de aprovação
das referidas atas 01/2014 e 02/2014 do Colegiado do curso. Após discussão, os profes-
sores decidiram postergar a aprovação das atas para uma próxima reunião. Item II – In-
formes. A Professora Flávia Bastos iniciou a pauta fazendo alguns informes. Ressaltou o
contexto do começo do mandato da nova coordenação do curso (iniciado em 19/03/2015)
e explicou algumas ações já realizadas, tais como mudanças feitas no site institucional do
curso, a verificação junto ao Diretório Acadêmico da Faculdade de Engenharia acerca da
representação discente perante o Colegiado da Engenharia Computacional e, bem como,
com relação aos mandatos dos membros do referido Colegiado e NDE do curso. Em se-
guida, a professora informou aos demais que houve uma solicitação da Secretaria de Re-
lações Institucionais (SRI/UFJF) requisitando vagas ao curso para o programa PEC-G
2016. Nesse sentido, após saber o histórico do referido programa e a oferta de vagas ge-
ralmente realizada pelos cursos de engenharia da UFJF, a professora informou que a co-
ordenação deliberou o oferecimento de 1 (uma) vaga para o referido programa. Após, a
professora ainda informou aos demais sobre a reunião realizada com o Professor Wi-
lhelm  Passarella  Freire,  Diretor  do  Instituto  de  Ciências  Exatas  (ICE/UFJF),  em
22/04/2015. Nessa ocasião, a professora procurou tratar da situação dos recursos prome-
tidos para o término do andar da Engenharia Computacional (necessidade de alguns mo-
veis para as salas, instalação de ar-condicionado nos laboratórios, etc), e soube da Dire-
ção do ICE que as mudanças ocorridas na reitoria da UFJF, por força da eleição do novo
Reitor, comprometeram os acordos mantidos anteriormente, de tal forma que a coordena-
ção do curso precisará solicitar novamente esses recursos no momento oportuno, quando
a Universidade já tiver definida a sua matriz orçamentária e repassado os recursos para as
Unidades. Item III - Questões relativas à reforma do Projeto Pedagógico do Curso
em atendimento ao novo Regimento Acadêmico da Graduação (RAG). A Professora
Flávia Bastos abriu a pauta em questão apontando a necessidade da reforma do Projeto
Pedagógico do Curso de Engenharia Computacional para que o mesmo atenda aos crité-
rios do novo Regimento Acadêmico da Graduação (RAG). Nesse sentido, a professora
abordou cinco pontos cruciais que o Colegiado deveria se manifestar prioritariamente,
como a determinação dos prazos para integralização curricular, prazo máximo para con-
clusão do curso após a área básica de formação, limite de carga horária para aproveita-
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mento de atividades curriculares eletivas, aproveitamento de carga horária cursada em
disciplinas de pós-graduação e mobilidade acadêmica. Com relação aos prazos para inte-
gralização curricular, a professora informou que, por força de lei, o prazo mínimo seria
de 5 (cinco) anos, de maneira então que ao Colegiado caberia deliberar sobre os tempos
médio e máximo para a referida integralização. Após ampla discussão, os professores
chegaram à proposta de prazo mínimo em 5 (cinco) anos, médio em 6 (seis) anos e máxi-
mo em 10 (dez) anos. Em deliberação, essa proposta foi aprovada de forma unânime.
Logo em seguida, a professora expôs a necessidade de definição do tempo máximo para
conclusão do curso de Engenharia Computacional como nova graduação. Nesse momen-
to, o Professor Marcelo Lobosco, com a palavra, explicou aos demais que, em uma reu-
nião do curso de Ciências Exatas houve a definição do prazo de 2 (dois) anos como su-
gestão para os demais cursos adotarem. Em vista desse fato, os professores resolveram
suspender esse ponto para que haja consulta à coordenação do curso de Bacharelado em
Ciências Exatas  a respeito. A Professora Flávia Bastos então passou a tratar do limite de
carga horária para cômputo de atividades curriculares eletivas, demonstrando aos demais
o que se enquadraria como atividade curricular eletiva na forma do RAG (art. 72, pág. 20
e anexo I) e ainda salientou que a proposta da coordenação consiste em 60h para estágios
e 15h para apresentação de seminários e afins, em deliberação, a referida proposta foi
aprovada por unanimidade. Em continuidade, quanto ao aproveitamento de carga horária
de disciplinas cursadas na pós-graduação, a professora reforçou que o Colegiado (confor-
me a ata 01/2014) já teria aprovado a possibilidade de aproveitamento dos créditos da
pós-graduação no curso de Engenharia Computacional, porém não teriam sido definidas
regras a esse respeito. Nesse contexto, a professora sugeriu que isso ficasse a critério do
Colegiado, podendo as solicitações serem realizadas a partir do 7º período do curso. Em
discussão e dada a especificidade dos potenciais casos a serem analisados, o que envol-
veria definições sobre quais disciplinas (eletivas ou complementares), se seria qualquer
pós-graduação, dentre outras, os professores decidiram então, por unanimidade, deixar
essa análise a cargo do Colegiado, que irá se manifestar analisando caso a caso.  Por fim,
com relação à mobilidade acadêmica, aberta a discussão da pauta, os professores sugeri-
ram o aluno cumprir 50% do tempo mínimo do curso e até 90% do tempo máximo para
que o mesmo possa solicitar a mobilidade acadêmica, além de ter pelo menos 60 (sessen-
ta) pontos no IRA. Em deliberação, os professores aprovaram, de forma unânime, os cri-
térios para realização de mobilidade acadêmica no curso.  Item IV – Composição do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) da Engenharia Computacional  – A Professora
Flávia Bastos apontou a necessidade de o curso rever os assentos dos membros do NDE
em vista do término dos mandatos dos atuais componentes. Em discussão, os professores
sugeriram consultar ao Departamento de Ciência da Computação (DCC) e, bem como,
ao Departamento de Mecânica Aplicada e Computacional (MAC). Item V – Bolsa Per-
manência – Iniciando a referida pauta, a Professora Flávia Bastos apontou as enormes
dificuldades que a coordenação vem encontrando para que a carga horária do curso al-
cance as 5.000h. Então, o Professor Marcelo Lobosco, com a palavra, esclareceu o con-
texto delicado em que a nova reitoria assumiu a Universidade, em que houve corte de
verbas das bolsas normalmente ofertadas aos alunos em vista da conjuntura econômica
de restrição de gastos do Ministério da Educação e Governo Federal. Assim, a maior par-
te dos recursos para essa finalidade provinha de orçamento da UFJF, o que não mais irá
ocorrer, o que fez com que os cursos buscassem alternativas. Nesse sentido, os coordena-
dores dos cursos de graduação, mediante orientação da Pró-Reitoria de Graduação (PRO-
GRAD), tem buscado reanalisar a carga horária total dos cursos (visando computar tam-
bém o tempo necessário de dedicação do aluno além da frequência à Universidade) para
que a mesma atinja, dentro do possível, as 5.000h mínimas previstas na modalidade Bol-
sa Permanência, que é custeada diretamente pelo Governo Federal. O professor ainda re-
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forçou que essa temática foi abordada em uma reunião anterior específica do Conselho
de Graduação (CONGRAD). E????????????? Nada havendo mais a tratar, a Professora
Flávia Bastos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Claudio
Abel Franco de Assis, em seguida, lavrei esta ata que, uma vez aprovada, segue assinada
por mim e pelos demais membros do Colegiado presentes.

______________________________________                      ______________________________________   
             Bernardo Martins Rocha                                                       Flávia de Souza Bastos                 

                                                               

 _____________________________________                       ______________________________________
             Flávio de Souza Barbosa                                                          Grigori Chapiro

_____________________________________                        ______________________________________
                Luis Paulo da Silva Barra                                                        Marcelo Lobosco          

_____________________________________                       _____________________________________
                      Lorran Sutter                                                                      Eduardo Melão                          

____________________________________
          Claudio Abel Franco de Assis       


