
Ata da reunião ordinária 04/2016 do Colegiado do Curso de Engenharia Computacional, realizada em vinte e seis
de setembro de dois mil e dezesseis, às 14:00h, na sala de reuniões do prédio “Ciência da Computação/Engenharia
Computacional/Estatística” da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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No dia vinte e seis de setembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala de reuniões do prédio
da Ciência da Computação/Engenharia Computacional/Estatística, na Faculdade de Engenharia, 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,  Marcelo  Lobosco  e  o
representante  discente  Carlos  Alexandre  Pires.  Observado  o  quórum,  a  Professora  Flávia  Bastos,
presidente do Colegiado, assumiu a condução dos trabalhos e designou a mim, Heloísa Souza Araújo,
para secretariar a reunião. Item I – Alterações curriculares na matriz da Engenharia Computacional.
A professora  Flávia  Bastos,  iniciando  a  pauta,  passou  a  relatar  aos  demais  professores  sobre  a
necessidade de alteração da grade curricular  para ficar em conformidade com os cursos de Ciências
Exatas (65A) e Ciências da Computação (65C), além de melhorar a distribuição das disciplinas entre os
períodos. A professora informou quais as disciplinas deveriam ter os pré-requisitos alterados para que
ficassem em conformidade com a grade da Ciência da computação (65C), sendo propostas as seguintes
modificações:  disciplina  DCC125-Programação  Paralela  incluir  o  pré-requisito  DCC062-Sistemas
Operacionais;  disciplina DCC012-Estrutura de Dados II  incluir  o  pré-requisito DCC013-Estrutura de
Dados; disciplina DCC059-Teoria dos Grafos retirar o pré-requisito DCC012-Estrutura de Dados II  e
incluir  os  pré-requisitos  DCC013-Estrutura  de  Dados  e  DCC107-Laboratório  de  Programação  II;
disciplina DCC001-Análise e Projeto de Algoritmos retirar o pré-requisito DCC059-Teoria dos Grafos e
incluir  os  pré-requisitos  DCC013-Estrutura  de  Dados  e  DCC107-Laboratório  de  Programação  II;
disciplina  DCC062-Sistemas  Operacionais  incluir  o  pré-requisito  DCC070-Organização  de
Computadores; disciplina DCC042-Redes de Computadores incluir o pré-requisito DCC070-Organização
de Computadores;  disciplina DCC065-Computação Gráfica  (eletiva)  incluir  o pré-requisito  MAT158-
Álgebra  Linear;  disciplina  DCC136-Inteligência  Computacional  (eletiva)  incluir  o  pré-requisito
DCC059-Teoria  dos  Grafos;  disciplina  DCC066-Processamento  de  Imagens  (eletiva)  excluir  o  pré-
requisito  DCC065-Computação  Gráfica  e  incluir  os  pré-requisitos  DCC119-Algoritmos,  DCC120-
Laboratório  de  Programação  e  MAT158-Álgebra  Linear;  disciplina  DCC063-Linguagens  Formais  e
Autômatos transferir do 7o para o 8o período, a fim de compatibilizar com a oferta da disciplina pelo
departamento da Ciência da Computação.   Após ampla discussão foi proposto votação em bloco dos
itens, onde foram aprovados por unanimidade. Em seguida, para que o curso fique em conformidade com
o Bacharelado em Ciências Exatas foram propostas as seguintes alterações: disciplina ESA002-Ecologia
e Preservação do Ambiente incluir o pré-requisito QUI125-Química Fundamental;  disciplina ICE001-
Introdução às Ciências Exatas dar equivalência a FIS085-Introdução à Física e QUI157-Introdução à
Química. Após ampla discussão foi proposto votação em bloco dos itens, onde foram aprovados por
unanimidade.  Finalmente, para melhorar a distribuição na grade do curso foram propostas as seguintes
alterações: disciplina MAC018-Estágio em Engenharia Computacional retirar o pré-requisito DCC025-
Orientação a Objetos e incluir o pré-requisito DCC059-Teoria dos Grafos; disciplina ESA002-Ecologia e
Preservação do  Ambiente  excluir  a  equivalência  com ESA031-Introdução às  Ciências  do  Ambiente;
disciplina MAC024-Introdução à Modelagem Computacional  incluir  o pré-requisito DCC008-Cálculo
Numérico; disciplina FIS081-Fenômenos de Transporte transferir do 7o para o 5o período. Após discussão
o item foi posto em votação em bloco, e aprovado por unanimidade.  Item 2 – Parecer do colegiado
sobre alterações curriculares propostas pelo curso de Sistemas de Informação. Dando continuidade à
reunião, o Professor Bernardo Rocha leu as propostas de alterações curriculares sugeridas pelo curso de
Sistemas de Informação. Foi lembrado que dentre as disciplinas com alterações, as que são  comuns ao
curso de Engenharia Computacional são DCC078-Aspectos Avançados em Engenharia de Software e
DCC117-Modelagem de Sistemas. Após discussão, todos concordaram com as mudanças propostas no
ofício 54/2016-CSI-ICE recebido. Item 3 – Proposta de diminuição do prazo máximo permitido para
integralização do curso.  A Professora Flávia Bastos explicou a necessidade de se diminuir  o prazo
máximo  para  integralização do curso  dos alunos  oriundos  do  Bacharelado em Ciências  Exatas,  que
ingressaram em vagas não declaradas e optaram por Engenharia Computacional como opção de segundo
ciclo. A proposta foi de redução de 20 para 18 períodos letivos para se graduarem. Após ampla discussão,
o item foi  posto em votação e aprovado de forma unânime.   Item 4 – Edital  de vagas ociosas.  A
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Professora Flávia relatou que fora notificada pela CDARA de que havia 33 vagas ociosas e, assim, a
coordenação do  curso  de  Engenharia  Computacional  decidiu  ofertar  5  vagas,  das  quais  duas  foram
preenchidas.  Item 5 – Informes  Gerais  A Professora informou sobre  a necessidade de se  ter  outro
representante discente na composição do Colegiado. Não havendo mais nada a tratar, a Professora Flávia
Bastos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e eu, Heloísa Souza Araújo, 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         

___________________________________
Heloísa Souza Araújo


