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ATA DA 4ª REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ENGENHARIA DE ELÉTRICA
12/02/2014
Aos doze dias do mês de fevereiro de 2014, às 14h, na sala PK4 do departamento de
Engenharia Elétrica, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de
Engenharia de Elétrica sob a presidência do Prof. Carlos Marcelo Pedroso. Foram
abordados os seguintes assuntos:
1) Aprovação da ata da 3a reunião. Foi apresentada a ata da 3a reunião do do NDE
realizada em 14/11/2013, que foi aprovada sem ressalvas.
2) Revisão do Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC). O NDE foi
encarregado de conduzir a revisão do PPC pelo colegiado do curso. Para
condução do processo de revisão, foi definida a seguinte metodologia:
◦
Foram estabelecidas três comissões, que serão responsáveis por cada
ênfase oferecida:
▪ Eletrotécnica: Prof. Odilon Luís Tortelli e Prof. João Américo Vilela;
▪ Eletrônica/Telecomunicações: Prof. Carlos Marcelo Pedroso e Prof.
Wilson Arnaldo Artuzi Junior.
▪ Sistemas Embarcados (noturno): Prof. João Dias e Prof. André Augusto
Mariano.
◦ Será realizada uma revisão na atual grade de disciplinas obrigatórias.
Pretende-se manter o regime seriado até o 6 o período para o curso diurno e
adotar a mesma abordagem para o curso noturno, que terá regime
seriado até o 7o período.
▪ Disciplinas Laboratório I, Laboratório II, Laboratório III, Laboratório IV e
Laboratório V. Será conduzido um estudo para determinar se a atual
separação entre os laboratórios e respectivas disciplinas teóricas está
obtendo bons resultados.
▪ As comissões devem analisar se existem disciplinas que atualmente
fazem parte do currículo obrigatório podem ser obrigatórias apenas para
uma das ênfases.
▪ As comissões podem propor adaptações no currículo básico,
dependendo da necessidade de formação de cada ênfase.
◦ Cada comissão deve consultar os professores das respectivas áreas e
estabelecer um elenco de disciplinas obrigatórias por ênfase, totalizando no
mínimo 360 horas.
◦ Cada comissão deve consultar os professores das respectivas áreas e
estabelecer um elenco de disciplinas optativas por ênfase.
◦ A proposta inicial realizada foi fixar a carga horária mínima a ser cursada
em de disciplinas da ênfase em 720 horas (mínimo 360h obrigatórias e
mínimo 360h optativas). O NDE permanece aberto à sugestões.
◦ A próxima reunião foi agendada para 12/3/14, quando as comissões devem
apresentar suas propostas.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. E, para tudo aqui conste, eu, Carlos
Marcelo Pedroso, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai devidamente
assinada.
André Mariano
Carlos Marcelo Pedroso
João Américo Vilela
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