
1a Reunião Extraordinária (2022.1)
Colegiado do Curso de Engenharia de Telecomunicações

Data: 20 e 27 de abril de 2022, 13:30 - 15:20.

Local: Sala de Vídeo Conferência do Campus

Assuntos

1. Apresentação da proposta de alteração do PPC. A proposta de alteração do PPC foi
enviada por email para todos os membros do colegiado no dia 14 de junho com o seguinte
texto introdutório:

Caros membros do colegiado do curso de Engenharia de Telecomunicações,
Estamos enviando anexo a proposta de alteração do PPC do curso de Engenharia de
Telecomunicações. Esta proposta visa contemplar principalmente o ajuste de carga
horária de UCs para múltiplos de 20H e cumprir o requisito de 10% de extensão da
carga horária.
Para melhor identificar as mudanças realizadas também encaminhamos o Formulário
de Alteração de PPC. Através deste formulário pode-se identificar que a proposta
de mudança contempla a inserção de optativas, de carga EaD e de mudanças de
posições de UCs na grade. Deve-se observar que as cargas horárias previstas
para EaD e optativas são pequenas e visam modernizar o currículo em função das
novas tecnologias de aprendizado e dos interesses particulares de aprendizagem de
cada aluno.
É importante que a inserção de extensão esteja na grade em 2023.1, pois existe
uma exigência legal do MEC dessa inclusão até 18/12/2022 (RESOLUÇÃO No 7, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2018 e RESOLUÇÃO CNE/CES No 1, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020). Como a
trajetória de aprovação é relativamente extensa, sugerimos uma reunião de caráter
extraordinário para deliberar a respeito, lembrando que no ano passado já foi
repassado um texto abordando alguns pontos da mudança e uma prévia da proposta.
Atenciosamente,

São José, 13 de junho de 2022.
A Comissão de Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de

Telecomunicações do Câmpus São José
(Portaria da Direção-Geral do Câmpus São José Nr 50, de 20 de abril de 2022)

ERALDO SILVEIRA E SILVA (Presidente da Comissão)
ARLIONES STEVERT HOELLER JUNIOR (NDE)

ELEN MACEDO LOBATO (NDE)
FÁBIO ALEXANDRE DE SOUZA (NDE)

MARCELO MAIA SOBRAL (NDE)
MARCOS MOECKE (NDE)

No dia 20 de junho o prof. Eraldo Silveira e Silva apresentou ao colegiado as alterações
realizadas propostas pela Comissão de Reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso
de Engenharia de Telecomunicações do Câmpus São José, justificando seus motivos. Di-
versos professores fizeram questionamentos, sendo muitos respondidos pelos membros da
comissão presentes. A reunião foi suspensa para organizar e responder questionamentos
dos membros do colegiado. Durante esse período de suspensão foi solicitado que os mem-
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bros do colegiado direcionassem seus questionamentos e dúvidas à comissão do PPC até
dia 23/06.

A reunião será retomada no dia 27/06, sendo esclarecidas as dúvidas e questionamentos,
além de apresentada uma nova versão do documento aceitando a maioria das sugestões
feitas.

2. Apresentação da consolidação dos questionamentos encaminhados à comissão. No
dia 27 de junho, a reunião do colegiado foi retomada, com o coordenador do curso apre-
sentando as novas alterações feitas pela comissão a partir das propostas dos membros do
colegiado.

3. Votação da proposta de alteração do PPC. Após a discussão, passou-se a votação da
proposta, a qual foi iniciada pelos destaques a proposta, e completada com a votação do
texto final.

(a) Em relação ao número de vagas a serem ofertadas no curso: Proposta 1 - Manter
a oferta de 36 vagas, pois as salas com capacidade de mais de 36 alunos são com-
partilhadas com outros cursos; Proposta 2 - Ofertar 40, e encaminhar decisão ao
colegiado do campus, a quem cabe analisar o cenário geral de disponibilidade
das novas salas. Após a votação a proposta 2 foi aprovada por maioria (9 votos),
com 1 voto na proposta 1 e nenhuma abstenção.

(b) Em relação ao texto no PPC que previa encontros pedagógicos deliberativos no
curso: Proposta 1 - retirar o texto dos encontros pedagógicos deliberativos;
Proposta 2 - manter a previsão de encontros pedagógicos deliberativos. Após a
votação a proposta 1 foi aprovada por unanimidade.

(c) Em relação ao ensino EaD no curso, chegou-se a uma proposta única: Serão ofe-
recidas de forma EaD integral apenas as UCs: FEN, MEC, ECO, ADM e CTM.
Além disso serão oferecidas de forma EaD parcial com carga horária EaD de
20 horas as UCs: PJI1, PJI2 e DES.

(d) Em relação a proposição e inclusão de novas UC com EaD de forma parcial ou inte-
gral, foi decidido por unanimidade (com 2 abstenções) que a oferta de UCs obriga-
tórias com CH parcial ou integral em EaD, deverá ter apoio dos professores do
eixo formativo da UC. Todo o material EaD a ser utilizado deverá estar prepa-
rado no semestre anterior a oferta, e a proposta deverá ser avaliada e aprovada
pelo colegiado do curso.

(e) Em seguida o texto-base da proposta foi aprovado por unanimidade, ressalva-
dos destaques acima.

Ao final da reunião, foi ainda informado aos membros do colegiado que durante o tramite do
processo podem ser sugeridas pequenas alterações/correções tanto pelo colegiado do cam-
pus, como devido às sugestões e questionamentos dos pareceres da Biblioteca, DEPE, DI-
REX, DIREN e pareceristas e membros do CEPE. A ata depois de lida a assinada digital-
mente por todos presentes, foi aprovada e publicada na página do colegiado do curso (https:
//bit.ly/Engtelecom_colegiado).
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Presentes: Marcos Moecke (presidente), Elen Macedo Lobato, Sandro Carlos Lima, Carlyle
Câmara Santos Junior, Saul Silva Caetano, Roberto de Matos, Marcio Henrique Doniak, Volnei
Velleda Rodrigues, Eraldo Silveira e Silva, Samuel Luna de Abreu, Gabriel Coutinho Salomão da
Silva, Valquiria Blasek, .

Nome Representante Assinatura

Marcos Moecke Presidente

Elen Macedo Lobato Tele (titular)

Sandro Carlos Lima Tele (titular)

Carlyle Câmara Santos Junior Tele (titular)

Saul Silva Caetano Tele (titular)

Roberto de Matos Tele (titular)

Marcio Henrique Doniak Tele (titular)
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Volnei Velleda Rodrigues Tele (suplente)

Eraldo Silveira e Silva Tele (suplente)

Samuel Luna de Abreu RAC (titular)

Gabriel Coutinho S. da Silva Discente (titular)

Valquiria Blasek Discente (titular)
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