
Ata da reunião ordinária 01/2017 do Colegiado do Curso de Engenharia Computacional, realizada em três
de outubro de dois mil e dezessete, às dez horas, na Sala de Trabalhos Multidisciplinares da Engenharia
Computacional  do  edifício  “Ciência  da  Computação/Engenharia  Computacional/Estatística”  da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
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No  dia  três  de  outubro  de  dois  mil  e  dezessete,  às  dez  horas,  na  Sala  de  Trabalhos
Multidisciplinares  da  Engenharia  Computacional  do  edifício  “Ciência  da
Computação/Engenharia Computacional/Estatística”, iniciou-se mais uma reunião ordinária do
Colegiado do Curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Estavam presentes os seguintes membros: Professores Bernardo Martins Rocha, Flávia de Souza
Bastos,  Magno Branco Alves,  Marcelo Lobosco e  os  representantes  discentes  Ruan Medina
Carvalho  e  Júlia  Alves.  Observado  o  quórum,  a  Professora  Flávia  Bastos,  presidente  do
Colegiado, assumiu a condução dos trabalhos e designou a mim, Claudio Abel Franco de Assis,
para secretariar a reunião. Item I –  Correção da carga horária do Trabalho de Conclusão de
Curso II (MAC022) -  120h.  A Professora Flávia Bastos deu início a  reunião explicando a
questão em torno da disciplina  MAC022 - Trabalho de Conclusão de Curso II. A professora
destacou que  há  uma  demanda  recente  do  curso,  refletida  no  recente  processo  de  reforma
curricular  já  aprovado  no  CONGRAD/UFJF,  em  aumentar  a  carga  horária  da  disciplina
MAC022,  passando  de  60h  para  120h,  algo  que,  inclusive,  se  justifica  também  porque  a
coordenação do curso sempre conferia  equivalência  com o TCC da Ciência da Computação
anteriormente quando tal ação era permitida. Em seguida, a professora também pontuou que essa
mudança, já confirmada pela Chefia do Departamento MAC, será aprovada na próxima reunião
do mesmo. Em votação, a alteração na referida disciplina foi aprovada de forma unânime. Item
II  -  Mudança na periodização  de  disciplinas:  MAC024 e  DCC060.  A Professora  Flávia
Bastos trouxe à discussão uma demanda surgida visando melhorias no curso que é a análise das
disciplinas MAC024 - Introdução à Modelagem Computacional e DCC060 -  Banco de Dados e,
bem como, a questão do período do curso em que elas atualmente se encontram e a necessidade
de  rever  esse  posicionamento  se  for  o  caso.  Aberta  a  pauta  para  discussão,  os  professores
debateram amplamente sobre as referidas disciplinas e a periodização das mesmas na grade da
Engenharia Computacional. Após os debates, os professores chegaram ao consenso de transferir
a  disciplina  MAC024 -  Introdução à Modelagem Computacional,  atualmente  no 6º período,
passando para o 5º período do curso, e, de igual modo, a disciplina DCC060 -  Banco de Dados,
hoje situada no 8º período, que foi realocada para o 7º período do curso. Assim, em síntese, a
disciplina MAC024 passa a figurar no 5º período do curso e a disciplina DCC060 passa a se
enquadrar no 7º período do curso. Em votação, os professores decidiram aprovar as referidas
mudanças na periodização dessas disciplinas. Item III - Reforma do PPC devido à reforma do
Curso  de  Ciências  Exatas.  A  Professora  Flávia  Bastos  inaugurou  a  pauta  comentando
detalhadamente sobre as diversas discussões havidas no seio do curso de Ciências Exatas as
quais indicaram a necessidade de reformas pontuais no mesmo, o que acabou gerando alguns
reflexos em outros cursos de segundo ciclo, como é o caso da Engenharia Computacional. A
professora então explicou que o NDE - Engenharia Computacional já debateu com profundidade
essas  questões  em reuniões  anteriores,  tratando dos  impactos  no curso e  da  necessidade  de
realização de pequenos ajustes específicos. Nesse sentido, a professora reforçou que a presente
reunião do Colegiado do curso se justifica principalmente com o intuito de deliberar sobre a
ratificação dessas alterações e, bem como, sobre eventuais mudanças no Projeto Pedagógico do
Curso (PPC). Em seguida, a professora prosseguiu apresentando um documento com o resumo
das principais mudanças necessárias no PPC enquanto reflexo da reforma no curso de Ciências
Exatas.  As  principais  alterações  dizem  respeito  à  criação  das  novas  disciplinas  FIS122  -
Laboratório  de  Introdução às  Ciências  Físicas (a  ser  enquadrada  no  1º  período  do curso),
Laboratório de Estruturas e Transformações (a se localizar no 2º período do curso) e EST028 -
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Introdução à Estatística (também no 2º período) e, ainda, a alocação da disciplina  QUI126 -
Laboratório de Química no 1º período do curso. Nisso, o aluno Ruan Carvalho, com a palavra,
comentou sobre a necessidade de ajustes pontuais no texto do documento (PPC do curso), o que
foi  prontamente  verificado  pelos  professores.  Em  deliberação,  os  professores  votaram,  por
unanimidade,  pela  aprovação  dessas  mudanças  no  âmbito  do  curso  de  Engenharia
Computacional como reflexo das alterações curriculares havidas no curso de Ciências Exatas.
Item IV - Assuntos Gerais. A Professora Flávia Bastos informou aos demais sobre a realização
do III Encontro das Engenharias 2017 que, diferentemente dos eventos anteriores, teve a sua
colaboração na organização do mesmo,  marcando a presença da Engenharia  Computacional
nesse evento que reúne diversos cursos de engenharias das faculdades de Juiz de Fora - MG. A
professora  informou também que houve influência  direta  do  curso  neste  evento  mediante  a
participação de 4 (quatro) palestrantes que tiveram a agenda de suas palestras acertada através
da Engenharia Computacional e da massiva participação de seus alunos e professores. Após, o
aluno Ruan Carvalho relatou sobre alguns problemas que ele e os demais alunos tem encontrado
ao cursar o 4º período do curso, ao que os professores se comprometeram a levar esse pleito
diretamente ao foro do NDE do curso. O Professor Marcelo Lobosco comentou também sobre
uma demanda de alteração na disciplina MAT030 - Equações Diferenciais II a qual ele reputava
ter havido discussão anteriormente, mas que, em não sendo este o caso, deveria ser verificado no
contexto  atual  do  curso.  De  igual  maneira,  os  professores  sugeriram  tratar  deste  assunto
diretamente no NDE do  curso.  Não havendo mais nada 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

_____________________________________                   _____________________________________
                 Magno Branco Alves                                                          Marcelo Lobosco

_____________________________________                        ______________________________________
                  Ruan Medina Carvalho                                                                   Júlia Alves

_____________________________________                        
              Claudio Abel Franco de Assis


