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ATA NO 02/2022 

 

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

 

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

Reunião pleno/colegiado CC 

Terça-feira, 05 de abril · 10:00am até 11:00am 

Informações de participação do Microsoft Teams 

Link da videochamada: https://www.google.com/url?q=https://teams.micro-
soft.com/l/meetup-join/19%253ameeting_ZjQwNDBlODA-
tMDM5ZS00OTQ4LWFiZjItNjJlMzE2YjM4NTk4%2540thread.v2/0?con-
text%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e06819bf-f4bb-4b4a-a631-
56d1b8145afd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252218160985-205a-428f-ab93-
f7c9c0aa2dbc%2522%257d&sa=D&source=calen-
dar&ust=1649260569989158&usg=AOvVaw1Y99nXxF2k9jXOYlpvyycR 
 
A reunião foi coordenada pela profa. Raquel e contou com a participação dos subscritos 
e assinados no final deste documento e\ou listados na ata de frequência em anexo. 
  
Pontos de Pauta 
 

1. Relatórios da coordenação. 
2. Processos tramitados pela coordenação. 
3. Retorno presencial - Semestre 2021.2. 
4. Formato das reuniões do colegiado. 
5. Vagas para o programa de mobilidade (PROMOAC - AL). 

 
Sobre o Ponto 1, a profa. Raquel apresentou os dados relacionados ao curso como 
mostrado na tabela a seguir:  

 2021.1 2021.2 

MATRICULADOS  226 203 

DESBLOQUEIO 1 - 

REMATRÍCULA  6 4* 

DESTRANCAMENTO - 4 

TRANCAMENTO DE CURSO  7 1 

PRORROGAÇÃO 3 1 

DEFESA DE TCC 15 - 
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COLAÇÃO DE GRAU 7 2 

REINTEGRAÇÃO - 1 

DESLIGAMENTO - 19 
 

Sobre o Ponto 2 a profa. Raquel informou que tramitou os seguintes processos na coode-
nação  

• Os processos de rematrícula dos alunos com número de matrícula 19111337 (pro-
cesso de número 23065.007300/2022-33), 17112259 (processo de número 
23065.007617/2022-10) foram deferidos pela coordenação pelos motivos apre-
sentados nos pareceres anexos aos processos apresentados ao colegiado pela 
profa. Raquel.  

• Os processos de rematrícula dos alunos com número de matrícula 15112972 (pro-
cesso n° 23065.007483/2022-39) e 17112211 (processo de número 
23065.007721/2022-15) foram indeferidos pelos motivos apresentados nos pare-
ceres anexos aos processos apresentados ao colegiado pela profa. Raquel.  

• O processo de trancamento de curso do aluno com número de matrícula 16111620 
(processo de número 23065.008075/2022-60) foi deferido pela coordenação.  

• O processo de prorrogação de curso do aluno com número de matrícula 15113247 
(processo nº 23065.002839/2022-06). os pedidos foram deferidos pela 
coordenação considerando: (i) o que dispõe no Art. 26 da Resolução Nº 25/2005 
- CEPE, de 26 de outubro de 2005; (ii) a pandemia de COVID-19; (iii) e que 
faltam apenas, para a conclusão do curso, o trabalho de conclusão de curso (TCC) 
e\ou o cadastro da carga horária flexível.  
 

Sobre este ponto, o colegiado corroborou com as decisões da coordenação.  
 

Sobre o Ponto 3, a prof. Raquel informou que devido aos prazos dados pela PROGRAD 
no calendário de retorno presencial e estando todos os professores de férias a coordenação 
decidiu, por ad referendum, que todas as disciplinas teriam o formato presencial, salvo a 
disciplina de Sociedade e Desenvolvimento, em que a professora responsável informou 
ao colegiado que fez a autodeclaração de que preenche o requisito para ministrar aulas 
remotas (Art. 3 da  INSTRUÇÃO NORMATIVA No 02-GR, DE 7 DE MARÇO DE 
2022). O prof. Elthon informou que não está sendo possível ministrar a disciplina de Ma-
temática Discreta de forma totalmente presencial, pois ocorre no mesmo dia da disciplina 
Sociedade e Desenvolvimento que está sendo ministrada de forma on-line, dessa forma 
os alunos não conseguem se descolar em tempo hábil para participar das duas disciplinas. 
Dessa forma, o colegiado decidiu alterar o formato da disciplina de Matemática Discreta 
para o formato híbrido (on-line na terça-feira e presencial na segunda-feira) para possibi-
litar os alunos participarem das duas aulas.  Sobre este ponto, o colegiado acatou as deci-
sões tomadas pela coordenação e a solicitação do prof. Elthon.  

Sobre o Ponto 4, a profa. Raquel consultou o colegiado sobre o formato das reuniões do 
colegiado. O colegiado decidiu manter as reuniões no formato on-line, seguindo o que 
está sendo feito com as reuniões do CONSUNI e buscando mitigar os riscos considerando 
as restrições sanitárias.  
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Sobre o Ponto 5, a profa. Raquel consultou o colegiado sobre a oferta de vagas para o 
programa de mobilidade (PROMOAC - AL). Por falta de pessoal que auxilie a 
coordenação no acompanhamento do processo o colegiado decidiu não ofertar vagas no 
programa. 

Informes: 

I1 – Laboratório de Ensino 3 (LECC3). 

A profa. Raquel informou que a instalação elétrica do laboratório ainda não foi realizada 
por falta de material na universidade. 
 
I2- Mudança do sistema SIEWEB e SIGAA. 
 
O prof. Tércio informou que foi colocado na reunião do Fórum dos Colegiados a migração 
entre os sistemas SIEWEB e SIGAA.  
 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos as 11h00min. 
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