
1a Reunião Extraordinária (2020-2)
Colegiado do Curso de Engenharia de Telecomunicações

Data: 09 de novembro de 2020, 17:30.

Local: Videoconferência (Google Meet).

Assuntos

1. Apreciação de defesa de TCC de Ronaldo João Borges fora do prazo. Foi relatado pela
coordenadora que o aluno faltava apenas o TCC para concluir o curso e que estava com
os resultados e documentação do TCC concluídos, restando apenas sua defesa. A data
da defesa deveria ser no dia 16 de novembro de 2020 para que o aluno pudesse participar
da cerimônia de formatura no dia 28 de novembro de 2020. Após discussão, foi aprovada
a defesa pelo colegiado.

2. Apreciação do documento norteador das disciplinas de TCC 1 e TCC 2 em tempos
de COVID 19 durante as atividades não presenciais. A coordenadora relatou que o
documento aprovado anteriormente pelo colegiado valia apenas para o semestre 2020.1.
O colegiado aprovou a renovação do documento norteador, conforme Anexos I.

Presentes: Elen Macedo Lobato (presidente), Emerson Ribeiro de Mello, Jesué Graciliano da
Silva, Jorge Henrique B. Casagrande, Marcelo Girardi Schappo, Marcelo Maia Sobral, Marcio
Henrique Doniak, Roberto de Matos.

Assinaturas

Representante Área Assinatura

Elen Macedo Lobato Presidente

Emerson Ribeiro de Mello Tele (titular)

Jeneffer Farias Bora Discente (titular) ×–×–×–×–×–×

Jesué Graciliano da Silva RAC (suplente)

Jorge Henrique B. Casagrande Tele (titular)

Kauana Trento Discente (suplente) ×–×–×–×–×–×

Kelly Machado Discente (suplente) ×–×–×–×–×–×

Layza Cristini da Silva Discente (titular) ×–×–×–×–×–×
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Marcelo Girardi Schappo Cultura Geral (titular)

Marcelo Maia Sobral Tele (titular)

Marcio Henrique Doniak Tele (titular)

Ramon Mayor Martins Tele (suplente) ×–×–×–×–×–×

Roberto de Matos Tele (suplente)

Rubem Toledo Bergamo Tele (titular) ×–×–×–×–×–×

Samuel Luna de Abreu RAC (titular) ×–×–×–×–×–×

Silviana Cirino Cultura Geral (suplente) ×–×–×–×–×–×
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Anexo I: Documento norteador das disciplinas de TCC 1 e TCC 2
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Enquanto durar a suspensão das atividades presenciais no IFSC, câmpus São José, em razão da               
pandemia de COVID-19: 

1. Fica permitida a realização de defesas de projeto de TCC (TCC1) e de TCC (TCC2) a                
qualquer momento, no semestre letivo de 2020.2, desde que: (i) a composição da banca e               
a data/horário da defesa sejam informadas à coordenação do curso com no mínimo 7 dias               
de antecedência da realização da defesa; e (ii) a versão do trabalho a ser avaliada (TCC1                
ou TCC2) seja enviada em formato PDF para a banca com no mínimo 7 dias de                
antecedência da defesa. 

2. As defesas poderão ser realizadas usando ferramentas de videoconferência. No caso do            
TCC1, em sessão privada. No caso do TCC2, em sessão pública a ser divulgada para a                
comunidade acadêmica do campus com antecedência mínima de 48 horas. As defesas            
poderão ser gravadas para o acesso dos membros da banca e também do aluno, a pedido                
de qualquer um deles. 

3. No caso do TCC1, os dados e documentos solicitados devem ser enviados também para o               
professor da disciplina TCC29009, conforme prazos estabelecidos na disciplina. 

4. Será dispensada a entrega da cópia física da versão final do documento, sendo exigida              
apenas a entrega da cópia digital da versão final, em formato PDF, mantido o prazo               
constante no Regulamento de TCC da Engenharia de Telecomunicações. 

5. Serão dispensadas as assinaturas necessárias nos documentos e nas atas, sendo           
suficiente a concordância dos membros da banca e do aluno através de mensagem de              
email, advinda de endereço institucional (no caso de professores e alunos) ou endereço             
confirmado pelo orientador do trabalho (no caso de membros da banca externos). 
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