
Ata da reunião ordinária 03/2016 do Colegiado do Curso de Engenharia Computacional, realizada em vinte e seis
de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezesseis,  às  13:30h,  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 vinte e seis de fevereiro de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, na Sala de Reuni -
ões do prédio da Ciência da Computação/Engenharia Computacional/Estatística, na Faculdade de Enge-
nharia, 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, Flávio de Souza Barbosa, Magno Branco Alves, Luis Paulo da
Silva Barra, Marcelo Lobosco e os representantes discentes Carlos Alexandre 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 designou a mim, Claudio Abel Franco de Assis, para
secretariar a reunião. Item Único – Aprovação da ata 02/2016. A Professora Flávia Bastos esclareceu a
finalidade exclusiva da presente reunião que é a aprovação da referida ata 02/2016 que trata das reformas
curriculares na Engenharia Computacional, a qual foi amplamente divulgada para conhecimento e contri-
buições dos professores. Em deliberação, por unanimidade, os professores decidiram aprovar a referida
ata. Nada havendo mais a tratar, a Professora Flávia Bastos agradeceu a presença de todos e deu por en-
cerrada 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                                                                 Magno Branco Alves

_____________________________________                        ______________________________________
                Luis Paulo da Silva Barra                                                              Marcelo Lobosco          

_____________________________________                       _____________________________________
       Carlos Alexandre de Almeida Pires                                                          Eduardo Melão                              

___________________________________
          Claudio Abel Franco de Assis       


