
Ata da reunião ordinária 02/2016 do Colegiado do Curso de Engenharia Computacional, realizada em
dezessete  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezesseis,  às  13h,  na  Sala  de  Reuniões  do  prédio  Ciência  da
Computação/Engenharia Computacional/Estatística, na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal
de Juiz de Fora.
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No dia dezessete de fevereiro de dois mil e dezesseis, às treze horas, na Sala de Reuniões do pré-
dio da Ciência da Computação/Engenharia Computacional/Estatística,  na Faculdade de Enge-
nharia, iniciou-se mais uma reunião ordinária do Colegiado do Curso de Engenharia Computaci-
onal da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estavam presentes os seguintes membros: Profes-
sores Bernardo Martins Rocha, Flávia de Souza Bastos, Flávio de Souza Barbosa, Magno Bran-
co Alves, Luis Paulo da Silva Barra, Marcelo Lobosco e os representantes discentes Carlos Ale-
xandre Pires e Eduardo Melão, que assinam a lista de presença em anexo. Observado o quórum,
a Professora Flávia Bastos, presidente do Colegiado, assumiu a condução dos trabalhos e desig-
nou a mim, Claudio Abel Franco de Assis, para secretariar a reunião. Logo de início, os repre-
sentantes discentes solicitaram a participação na reunião do aluno Lorran Sutter, por acreditarem
que um aluno que cursa os últimos períodos da grade poderia opinar melhor a respeito da refor-
ma curricular. Em deliberação, por unanimidade, os membros aprovaram a participação do aluno
com direito a voz, mas não a voto. Em seguida, deram-se os itens da pauta. Item I – Aprovação
da ata 01/2016. A Professora Flávia Bastos deu inicio a reunião apresentando a ata 01/2016, que
foi amplamente divulgada para conhecimento e contribuições dos professores. Em deliberação,
por unanimidade, os professores decidiram aprovar a referida ata. Item II – Encaminhamentos
do NDE-Engenharia Computacional sobre reformas curriculares. A Professora Flávia Bas-
tos, iniciando a pauta, passou a relatar aos demais membros sobre diversos encaminhamentos
vindos do NDE-Engenharia Computacional para discussão e deliberação do Colegiado na pre-
sente reunião. A professora ainda relembrou a opinião do Professor Bernardo Rocha manifestada
na última reunião do Colegiado acerca  das  disciplinas  DCC061- Engenharia de Software e
DCC117-Modelagem de Sistemas, a qual foi também discutida e aceita na reunião 01/2016 do
NDE-Engenharia Computacional. Após explicar esses fatos, comentando as discussões havidas
no referido NDE, a Professora Flávia Bastos então ponderou que o Colegiado, na oportunidade,
deve se manifestar a esse respeito. Após ampla discussão, os professores verificaram que a disci-
plina DCC117-Modelagem de Sistemas consta na grade curricular da Engenharia Computacional
como pré-requisito da disciplina DCC061-Engenharia de Software. Em vista desse novo fato, o
Professor Bernardo Rocha reiterou que a sua proposta em retirar o caráter obrigatório da disci-
plina  DCC117-Modelagem  de  Sistemas está  baseada  no  fato  de  que  a  referida  disciplina
DCC061-Engenharia de Software abrange o conteúdo da mesma, isto é, da DCC117. Porém, o
professor ponderou que essa informação, a qual não era de seu conhecimento a princípio, de que
a DCC117 seria pré-requisito da DCC061, compromete a proposta de alteração uma vez que é
um procedimento mais complicado se alterar pré-requisitos de disciplinas, de modo então que o
professor retirou sua proposta resolvendo assim manter as disciplinas como foram aprovadas nas
reuniões anteriores do colegiado. Em sequência, o Professor Bernardo Rocha relatou que o NDE
discutiu a possibilidade de se ampliar o conjunto de disciplinas a serem consideradas como eleti-
vas para o curso através de análise dos currículos dos cursos da Faculdade de Engenharia e, bem
como, mediante contatos a serem feitos com os Departamentos pertinentes. Assim sendo, a Pro-
fessora Flávia Bastos apresentou a proposta vinda do NDE que seria incluir como eletivas para a
Engenharia Computacional as disciplinas DCC177-Pesquisa Operacional II, DCC178-Pesquisa
Operacional  III,  FIS120-Física  Computacional,  MAC014-Tópicos  Especiais  em Otimização,
TRN054-Geoprocessamentos Aplicados a Ciências e DCC162-Padrões de Projeto. Em vista do
quantitativo de disciplinas, os professores concordaram fazer a votação em bloco único. Então,
em deliberação, os professores aprovaram, de forma unânime, a inclusão como eletivas do curso
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de Engenharia Computacional todas as disciplinas acima referidas.  Item III- Assuntos gerais.
A Professora Flávia Bastos comentou da eleição do Professor Rodrigo Weber como novo presi-
dente do  NDE-Engenharia Computacional e explicou que o NDE irá ter como compromisso
imediato a procura por novas disciplinas eletivas que possam vir a ser inseridas na grade do cur-
so visando obter mais opções e diversidade para escolha dos alunos. 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 assina-
da por mim e pelos demais membros do Colegiado presentes.

________________________________________________________________________________________
__________________________                      ___________________________________   
             Bernardo Martins Rocha                                                       Flávia de Souza Bastos                 

                              

                                 

 _____________________________________                       ______________________________________
             Flávio de Souza Barbosa                                                        Magno Branco Alves

_____________________________________                        ______________________________________
                Luis Paulo da Silva Barra                                                        Marcelo Lobosco          

_____________________________________                       _____________________________________
     Carlos Alexandre de Almeida Pires                                                    Eduardo Melão                        

___________________________________
          Claudio Abel Franco de Assis       


