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 ATA COLEGIADO NO /05/2021 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

 

 A reunião do COLEGIADO foi realizada por meio de vídeo chamada com as 
seguintes informações:  

Reunião Colegiado CC 

Terça-feira, 9 de novembro · 11:00am até 12:00pm 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: https://meet.google.com/nff-xwwn-bsc 

Ou disque: 8078-390-(US) +1 443  PIN: 283 344 031#  

A reunião foi coordenada pela profa. Raquel e contou com a participação dos membros
do colegiado subscritos e assinados no final deste documento e professores do curso 
listados na ata de frequência em anexo. 

Pontos de Pauta 
 

1. Alunos de TCC sem orientação e Orientadores disponíveis/Cronograma de TCC 
2. Eleição do novo CA   

 
 Sobre o Ponto 1, a profa. Raquel apresentou o relatório com a lista de alunos que 
precisam de formar até 2021.1 e 2021.2 apontando os alunos que ainda não estão com os 
trabalhos de conclusão de curso definido. O colegiado decidiu que a coordenação e 
orientadores irão enviar e-mail alertando os alunos concluintes sobre os seus prazos e 
deveres para a finalização do curso. O prof. Alexandre Barbosa relatou que dois dos seus
orientandos estão com os trabalhos de conclusão de curso prontos, dessa forma o 
colegiado decidiu que os mesmos podem ser isentos de seguir o cronograma de 
elaboração do TCC e apresentar o trabalho em qualquer momento durante o semestre. 

 Sobre o Ponto 2, a profa. Raquel falou da necessidade de se eleger um novo centro 
acadêmico para o curso. A representante discente relatou que tem tentado alertar os alunos 
sobre a necessidade, mas os mesmos não têm demonstrado interesse, mesmo assim será 
feita mais uma tentativa para eleição de um novo Centro Acadêmico.  

 
Informes: 

I1 – Planilha de compras 

Sobre este informe a profa. Raquel relatou que foram solicitadas 52 mesas MESA ESCO-
LAR TRAPEZOIDAL - ADULTO para o LECC3, totalizando um valor de R$ 6.355,42. 
O curso tinha um total a ser gasto R$ 2.258,13 (consumo) e de R$ 4.177,42 (capital). 
Como não tínhamos itens de consumo na lista de compras de 2021 o valor foi transferido 
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para capital. Além disso, a profa. apresentou a planilha de compras para 2022, que foi 
preenchida pelo prof. Tércio e enviada ao setor responsável em 28 de outubro de 2021.   
 
I2 – Matrículas 2021.1 - Relatórios 

Sobre esse informe a profa. Raquel relatou que existem 220 matriculados no curso e 
apresentou a distribuição de alunos por período, destacando os períodos com maior 
retenção de alunos. Ainda informou que foram solicitados 85 ajustes de matrícula dos 
quais 29 são alunos do PPC 2011, 17 solicitações de matrículas em vagas remanescentes 
em outros cursos e 33 solicitações de matrícula vínculo em TCC. Foram feitas seis 
solicitações de rematrícula em 2021.1.    

I3 – Avaliação do semestre 2020.2  

Sobre esse informe a profa. Raquel relatou que o formulário da avaliação do semestre 
2020.2 teve 33 respostas, dessa forma o resultado da avaliação não será apresentado ao 
colegiado, aos professores e aos alunos.  

I4 - Monitoria 2021.1  

Sobre esse informe o prof. Tércio relatou que o curso ainda tem duas bolsas disponíveis 
para monitoria, no entanto as bolsas só estão disponíveis para alunos que estão na lista 
para recebimento de bolsas disponibilizada pela coordenação de monitoria. A 
representante discente Nayse relatou que não existem alunos do curso aptos a receber a 
bolsa de monitoria. Foi sugerido que as bolsas fossem destinadas a outro curso, em
particular para a disciplina de Álgebra Linear.    

 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos as 11h40min. 
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Full Name First Seen Time in Call

Alexandre Barbosa 2021-11-09 10:53:22 00:55:27

Alexandre Santos 2021-11-09 11:02:07 00:46:43

Nayse Fagundes 2021-11-09 11:05:22 00:41:15

Raquel Cabral 2021-11-09 10:48:30 01:00:19

Ricardo Afonso 2021-11-09 10:58:00 00:50:50

Tacito Neves 2021-11-09 10:55:07 00:53:03

Tercio Silva 2021-11-09 10:50:40 00:56:31

Thiago de Sales 2021-11-09 11:08:17 00:40:30
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