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REUNIÃO PRESIDIDA 
PELA PROFESSORA 

 JOANA TEREZA VAZ DE MOURA (Coordenadora) 

MOTIVO DA REUNIÃO 3ª Reunião Ordinária 

SECRETÁRIO Francisco Diego Jacinto Alves de Oliveira 

PROFESSORES 
PRESENTES 

Alan Daniel Freire de Lacerda 
Alexsandro Ferreira Cardoso da Silva 
Anderson Cristopher dos Santos 
Cláudio Roberto de Jesus 
Fernando Bastos Costa 
Glenda Dantas Ferreira 
Joana Tereza Vaz de Moura 
Lindijane de Souza Bento Almeida 
Maria do Livramento Miranda Clementino 
Patrick Le Guirriec 
Robério Paulino Rodrigues 
Sandra Cristina 
Winifred Knox 

DISCENTES 
Hannah Yasmin Peres de Araújo 
Louise Rodrigues de lima Alves 

AUSÊNCIAS  

Márcio Moraes Valença  
Fábio Fonseca Figueiredo  
Fernando Manuel Rocha da Cruz 
Soraia Maria do Socorro Carlos Vidal 
Zoraide Souza Pessoa  
 

1. INFORMES 1 
1.1. Havendo quórum regimental, a Presidente iniciou a reunião às 9h10. 2 
1.2. Colação de grau da turma de 2016.1 3 
1.3. Semana de humanidades 4 

 5 

2. POSTA EM VOTAÇÃO A ATA DA 2ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE 2016, A MESMA FOI APROVA, TENDO 5 ABSTENÇÕES. 6 
 7 

3. ORIENTAÇÕES DAS ATIVIDADES DE TCC E PROJETO DE TCC PARA O SEMESTRE DE 2016.2 8 
3.1 A Presidente da sessão apresentou o quadro de professores com as respectivas orientações para o semestre de 2016.2 9 
3.2 Professor Allan ressaltou a importância de saber o quantitativo de alunos orientados por cada professor. Ato contínuo, a presidente iniciou a 10 

leitura do quadro apresentado. Após a presidente devolveu a palavra ao professor Allan que alertou por se repetir as mesmas distorções dos 11 
semestres anteriores, tendo em vista que há professores com o número excessivo de orientandos. Ainda com a palavra, o professor Alan 12 
lembrou que, em semestres anteriores, foi estabelecida a quantidade máxima de orientandos por cada professor, que não poderia exceder 5 13 
alunos. Desse modo, o professor contestou o quadro apresentado e disse que não votaria a favor da distribuição da forma como foi 14 
apresentada. A presidente destacou que, nas reuniões passadas, o que ficou estabelecido entre os professores foi o uso do bom senso do 15 
professor na hora de aceitar a orientação, visto que havia sido ajustado que 5 orientandos já seria um número razoável. Lembrou, a 16 
presidente, que isso foi acordado não como uma regra, mas como uma orientação da coordenação. A professora Sandra sugeriu que o tema 17 
fosse discutido numa próxima reunião, quando poderá ser debatida a melhor forma de sistematizar a distribuição das orientações e sugeriu 18 
que fosse verificado se o número elevado de orientações resulta em poucas defesas. 19 

3.3 Após a discussão de TCC, foi apresentado o quando de projeto de TCC. A professora Soraia chamou atenção para a pouca quantidade de 20 
alunos que estão inscritos na em Projeto de TCC, alegando que isso se dá em virtude de haver possibilidade de aluno se inscrever nas duas 21 
atividades ao mesmo tempo. A professora Sandra, por sua vez, disse que alunos não são devidamente informados da importância do projeto, 22 
e isso resulta na matricula nas duas atividades no mesmo semestre, sendo importante, dessa forma, lembrar aos alunos a importância de 23 
iniciar o projeto no semestre anterior a efetiva defesa do trabalho. 24 

3.4 Por fim a presidente encaminhou a proposta de reiterar entre os professores o limite máximo de 5 orientandos e caso venha a ultrapassar 25 
esse número que seja mediante justificativa com a coordenação. A professora Winifred encaminhou a proposta de ser 10 orientações por 26 
ano. 27 

3.5 Posta a distribuição das orientações em votação, foi aprovada, com 2 votos contra e 1 abstenção. 28 
 29 

4. DATAS PARA APRESENTAÇÕES DE TCC 30 
4.1 A Presidente abriu o tema da pauta para sugestões. Inicialmente ficou sugerido que os depósitos dos TCC devem ocorrer até o dia 2 de 31 

dezembro e apresentações devem ocorrer entre de 5 à 9 de dezembro, em virtude de, segundo o calendário acadêmico, ser a última semana 32 
do período letivo de 2016.2. 33 

4.2 O professor Alan ressaltou a importância dos professores cumprirem as datas estabelecidas pela coordenação. A professora Sandra sugeriu 34 
que caso seja necessário ultrapassar a data de apresentação que seja justificado pelo junto a coordenação. A mesma sugeriu a elaboração de 35 
um comunicado a ser encaminhado aos professores que o colegiado definiu essas datas referente ao deposito e apresentação do TCC e elas 36 
devem ser respeitadas. 37 

4.3 Por fim, houve votação e o ponto foi aprovado por unanimidade. 38 
 39 

5. FIXAÇÃO DAS DISCIPLINAS NA GRADE DE 2017.1 40 
5.1. Inicialmente a presidente passou a apreciar a distribuição das disciplinas para o semestre de 2017.1. 41 
5.2. A professora Zoraide verificou que as únicas disciplinas que dever ser fixas no horário são os Ateliês e sugeriu, para o próximo semestre, 42 

deslocar 1 dos ateliês para quarta e sexta, de modo a evitar choque de horário no uso dos laboratórios. A professora Livramento ressaltou a 43 
inviabilidade de deslocar a disciplina de ateliê para sexta-feira em dia horários cheios, pois isso requer muito comprometimento e concentração 44 
por parte dos alunos, já que sexta feira é o dia que há mais faltas entre os alunos; assim, em virtude de ser uma atividade em grupo, as 45 
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faltas recorrentes atrapalhariam o desenvolvimento da disciplina, podendo inclusive ter muitas reprovações, sendo melhor os ateliês ficarem 46 
em segunda/quarta e terça/quinta. A professora Soraia, por sua vez, pediu registro em ata que, “independentemente da distribuição feita, 47 
respeite-se o que foi ajustado em reuniões passadas de haver um rodízio de professores nas sextas feiras, desde que as reuniões fiquem 48 
mantida, sempre as sextas pela manhã, porque de forma sistemática está sendo escalada para a sexta.”  49 
 50 
 51 

 52 

OBSERVAÇÕES 
Sessão encerrada às 10:10h. 
Pauta vencida. 


