
Reunião Extraordinária (2019-2)
Colegiado do Curso de Engenharia de Telecomunicações

Data: 8 de outubro de 2019, 17h30.

Local: Laboratório de Meios de Transmissão, Câmpus São José.

Informes

1. Atualização da Composição do Colegiado. Foi informado que, conforme Portarias da
Direção-Geral do Câmpus São José No 195 a 197, de 2019:

• O nome de Anderson Costa foi excluído como representante discente (titular);

• Maicon Vieira e Jeneffer Farias Bora foram designados como representantes discentes
(titulares);

• Maria Fernanda Silva Tutui e Paulo Fylippe Sell foram designados como representan-
tes discentes (suplentes).

Assuntos

1. Regimento de estágio da Engenharia de Telecomunicações. Pauta original: Discussão
e deliberação sobre:

(a) Carga-horária máxima do estágio não-obrigatório.

(b) Critérios de ingresso e manutenção do estágio não-obrigatório.

(c) Quando as decisões acima tomadas passam a entrar em vigor.

(d) Regras de transição das renovações de estágio (caso se aplique).

O Prof. Emerson sugeriu que não se abordasse o tópico (a), uma vez que tal tópico já
fora discutido por esse colegiado e o mesmo já tomou e votou uma posição (carga horária
máxima de 20 horas), e que não houve novos estudos para embasar uma nova decisão;
além disso, sugeriu que, se o tópico (a) não fosse abordado, não seria interessante abordar
os tópicos (c) e (d). Os membros do colegiado aprovaram a mudança na pauta. Assim, a
reunião limitou-se ao tópico (b).

Após isso, o Prof. Marcos Moecke, representando o NDE, apresentou uma análise de de-
sempenho acadêmico, comparando indicadores (por exemplo: reprovações, médias) de
alunos que realizaram estágio não-obrigatório com alunos que não realizaram estágio. O
NDE sugeriu que a realização do estágio não-obrigatório seja permitida apenas após a
integralização de 6% da carga horária do curso; e que, para o início e a manutenção do
estágio não-obrigatório, seja necessária a aprovação em no mínimo 60% das disciplinas
cursadas no semestre anterior.

Em seguida, os representantes discentes apresentaram resultados obtidos em pesquisa
realizada com os estudantes do Curso Superior de Engenharia de Telecomunicações a
respeito do estágio. Os representantes discentes sugeriram que, para a manutenção do
estágio não-obrigatório, deva ser feita a abertura de período probatório em caso de não
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aprovação em mais de 40% das cadeiras cursadas no semestre; e que reprovações do
semestre anterior não sejam consideradas para o início do estágio não-obrigatório.

Após isso, iniciou-se ampla discussão. O Prof. Volney afirmou que é necessária uma orien-
tação aos alunos por parte da Coordenação do Curso sobre a função educativa do estágio
e sugeriu que, para o início e a manutenção do estágio não-obrigatório, seja exigido um
número mínimo de horas integralizadas pelo aluno, de modo que se garanta a conclusão
do curso em não mais que 20 semestres (limite máximo estabelecido no PPC).

Devido à falta de quórum não houve encaminhamentos. Uma nova reunião será convocada
pelo presidente em momento oportuno.

Presentes: Emerson Ribeiro de Mello, Jeneffer Farias Bora, Maicon Vieira, Marcelo Maia Sobral,
Marcos Moecke, Pedro Armando da Silva Júnior, Roberto de Matos, Roberto Wanderley da
Nóbrega, Rubem Toledo Bergamo, Volney Duarte Gomes.

Assinaturas

Representante Área Assinatura

Adriane Stroisch TAE (titular) AUSENTE

Emerson Ribeiro de Mello Tele (titular)

Jeneffer Farias Bora Tele (titular)

Jesué Graciliano da Silva RAC (titular) AUSENTE

Jorge Henrique B. Casagrande Tele (suplente) NÃO CONVOCADO

Maicon Vieira Discente (titular)

Marcelo Girardi Schappo Cultura Geral (titular) AUSENTE

Marcelo Maia Sobral Tele (titular)

Marcos Moecke Tele (suplente)

Maria Fernanda Silva Tutui Discente (suplente) NÃO CONVOCADA

Michelle Conceição Correa TAE (suplente) NÃO CONVOCADA

Paulo Fylippe Sell Discente (suplente) NÃO CONVOCADO

Pedro Armando da Silva Júnior Tele (titular)
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Roberto Wanderley da Nóbrega Presidente

Roberto de Matos Tele (titular)

Rubem Toledo Bergamo Tele (titular)

Samuel Luna de Abreu RAC (suplente) NÃO CONVOCADO

Silviana Cirino Cultura Geral (suplente) NÃO CONVOCADA

Volney Duarte Gomes Tele (titular)
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