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

Data: 11 de abril de 2022, 13:30 - 15:20.

Local: Videoconferência (Google Meet).

Assuntos

1. Autorizar a quebra do pré-requisito para matrícula em TCC2 - caso específico da
aluna matricula: 1420033409. O coordenador do curso apresentou a solicitação de dis-
pensa de pré-requisito da UC de TCC029010, STE029008 e PJI029008 para uma aluna
matricula: 1420033409, que é concluinte do curso. Em consulta a professora orientadora,
esta avaliou que não haveria nenhum problema em a aluna desenvolver o TCC2 enquanto
cursava as demais disciplinas faltantes para a conclusão do curso, pois o TCC não envol-
via assuntos relativos a aquelas UCs. Após a discussão e análise, todos os membros do
colegiado presentes votaram a favor da dispensa de pré-requisito do pedido em questão.

2. Autorizar a quebra do pré-requisito pela coordenação do curso - caso geral. Após
alguma discussão em torno do tema da quebra de pre-requisitos, foi posta em votação
uma proposta de autorizar a quebra do pré-requisito pela coordenação do curso, desde que
ouvido o professor da disciplina que tem o pré-requisito. 3 membros do colegiado votaram
a favor dessa autorização, mas 5 membros votaram pela manutenção da regra atual, que
envolve a consulta ao colegiado em todas as situações de quebra do pré-requisito. Dessa
forma, fica estabelecido que:

A análise de quebra de pré-requisito será feita caso a caso, pelo colegiado do curso.

3. Rever o regulamento atual do TCC. O coordenador informou que em reunião realizada
no fim do semestre 2021.2, os professores orientadores de TCC sugeriram que fossem
avaliadas algumas mudança em relação à matrícula no TCC1, e também para o regula-
mento do TCC. Atualmente os alunos fazem a matrícula em TCC1 e durante o semestre
(normalmente no primeiro mês) definem o orientador e em seguida o tema do TCC. Os
professores propuseram que se passasse a exigir pelo menos a Carta de Confirmação
de Orientação de TCC 1 para efetuar a matrícula em TCC1. Outras modificações pontu-
ais foram sugeridas naquela reunião. Os principais motivos apresentados foram a grande
quantidade de alunos que não concluem o TCC1 e o TCC2 dentro do prazo de 1 semestre.
Apesar de estar em andamento uma alteração geral do PPC do curso, existe a necessidade
de fazer uma análise do regulamento atual, pois os efeitos do novo PPC ocorrerão apenas
para alunos ingressantes em 2023.1. Assim, para atender a demanda dos professores o
coordenador do curso apresentou a proposta de realizar uma revisão do Regulamento do
TCC Curso de Engenharia de Telecomunicações. Após a discussão e análise, a maioria
dos membros do colegiado presentes votou a favor da revisão desse regulamento, visando
um aumento no êxito da conclusão do TCC dentro do prazo, e encaminhando a forma de
revisão do documento a ser feita pelos docentes e discentes do curso.
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A proposta de operacionalização envolve os seguintes passos:

(a) Disponibilização do documento editável, tanto para os discentes como para os do-
centes do curso;

(b) A coleta de sugestões pelos discentes será realizada pelo Centro Acadêmico de
Telecomunicações (CAT)

(c) A coleta de sugestões pelos docentes será realizada com sugestões e comentários
no documento edital.

(d) Análise e agrupamento das sugestões apresentadas pelo NDE, para posterior deli-
beração no colegiado do curso;

(e) Apresentação do novo regulamento e aprovação em reunião do colegiado

A ata depois de lida a assinada digitalmente por todos presentes, foi aprovada e publicada na
página do colegiado do curso (https://bit.ly/Engtelecom_colegiado).

Presentes: Marcos Moecke (presidente), Elen Macedo Lobato, Sandro Carlos Lima, Carlyle
Câmara Santos Junior, Saul Silva Caetano, Roberto de Matos, Marcio Henrique Doniak, Rubem
Toledo Bergamo, Volnei Velleda Rodrigues, Eraldo Silveira e Silva, Gabriel Coutinho Salomão da
Silva, Filipe Kuhnen.
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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)

Rubem Toledo Bergamo Tele (suplente)
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Volnei Velleda Rodrigues Tele (suplente)

Eraldo Silveira e Silva Tele (suplente)

Gabriel Coutinho S. da Silva Discente (titular)

Filipe Kuhnen Discente (suplente)
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