Ata da Reunião de Colegiado do PPGCA dia 11/10/2011, 11:00hs. Sala de
reuniões do DAINF
Presentes: Professores Fabro, Laudelino, Jean Simão, Gustavo, Roberto Betini, prof.
Robson Linhares(convidado) e representante discente Aline Macohin. Inicialmente foi
apresentado pedido de apoio do prof. Robson Linhares, de auxílio para participação em
um congresso internacional em Lima, Peru, cujo gasto estimado ultrapassou o limite
previamente estabelecido de R$ 2.000,00(dois mil reais) . Após ouvir o professor, e
deliberações pelos membros do colegiado, o pedido foi aprovado, tendo sido estendido o
limite até o valor de R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais). Na sequência o Prof. Fabro
apresentou a solicitação de trancamento do curso feita pelo aluno Alexssander Antonio
Siqueira, orientado do Prof. Jean Simão. Seguindo o parecer do orientador, que se
posicionou favorável ao pedido; o mesmo foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Em seguida foi discutida a possibilidade de alunos dos últimos anos dos cursos de
graduação do Departamento Acadêmico de Informática(DAINF) cursarem disciplinas do
mestrado visando utilização da carga horária como “Enriquecimento Curricular” da
graduação. Foi primeiramente lida carta do prof. Celso Kaestner, que não pode
comparecer devido à uma viagem para um congresso científico, se posicionando sobre o
tema. Após a leitura, iniciaram as discussões entre os presentes, chegando-se aos
seguintes critérios:1. As disciplinas cursadas por alunos dos cursos de graduação do
DAINF podem ser utilizadas como carga horária complementar(enriquecimento curricular)
da graduação, ou para convalidação de créditos no mestrado, mas nunca para os dois
fins(a mesma carga horária não pode ser contada de forma duplicada); 2. A autorização
para que alunos de graduação do DAINF cursem a disciplina ficará condicionada ao bom
desempenho no curso de graduação(identificado por um índice de rendimento acadêmico
acima de 0.7). Nada mais havendo a tratar, a reunião do colegiado foi encerrada às 12:00
hs, ficando definido que a próxima reunião deverá ocorrer no início do próximo mês.

