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Às dez horas e trinta minutos do dia cinco do mês de Novembro do ano de dois mil e dezoito, 

na sala 236 do Centro de Tecnologia, reuniram-se os membros do Núcleo Docente 

Estruturante do Curso de Engenharia Aeroespacial, em sessão ordinária, para deliberar a 

seguinte ordem do dia: 1. Preenchimento do formulário de reconhecimento de curso. 2. 

Disponibilização de espaço físico para os laboratórios do curso. Estavam presentes os 

seguintes membros do NDE: Prof. André Luís da Silva (Presidente), Prof. Nattan Roberto 

Caetano (Secretário), Prof. Giuliano Demarco, Prof. Marcos Daniel Awruch, Prof. Tiago dos 

Santos, Prof. Roberto Begnis Hausen e Prof. Lucas Vizotto Bellinazo além do representante 

discente do colegiado Wilcker Neuwald Schnetzki que participou na condição de ouvinte. O 

Prof. André iniciou a reunião dando boas vindas aos integrantes e agradecendo a presença de 

todos. 1. Preenchimento do formulário de reconhecimento de curso. O prof. André 

informou aos membros sobre a situação atual do processo de reconhecimento do curso, bem 

como apresentou uma tabela com o planejamento com as responsabilidades de cada professor 

do NDE para a realização do preenchimento do Formulário Eletrônico de Avaliação. O 

professor André lembrou que toda a divisão de trabalho fora definida por e-mail envolvendo os 

membros do NDE. Inicialmente, apresentou as dimensões que já estavam completas e aquelas 

que ainda faltavam. Neste momento, reiterou aos membros as orientações para o 

preenchimento do instrumento, fornecidas pela PROPLAN, que servem para elucidar as 

dúvidas dos professores referentes ao processo. O prof. André apresentou em seguida a tabela 

com as responsabilidades referentes à descrição dos laboratórios do curso e quais ainda não 

estão descritos. Avisou aos membros que o tempo para o preenchimento é curto uma vez que 

realizará o procedimento junto à PROPLAN no dia 07/11. Por último apresentou aos membros 

o planejamento da bibliografia e pediu para os membros que ainda não entregaram o relatório 

o fazer o mais rapidamente possível. Ao final, todos os membros deram aval às respostas já 

elaboradas, tendo o prof. André reiterado que as mesmas serão utilizadas para o preenchimento 

das questões do Formulário Eletrônico de Avaliação no sistema E-MEC. 2. Disponibilização 

de espaço físico para os laboratórios do curso. O prof. Tiago iniciou uma discussão, 

preocupado com os espaços físicos para instalação dos laboratórios específicos do curso. O 

prof. André sugeriu aos membros a realização de uma reunião com o diretor do centro de 

tecnologia para definição dos locais dos laboratórios do curso, uma vez que muitos 

equipamentos já foram empenhados e devem chegar nas próximas semanas. Assim é essencial 

que os laboratórios já estejam definidos para dar andamento à implantação completa do curso. 

Deliberação. Os membros do NDE discutiram em relação a prioridade na definição do caso e 
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mostraram grande preocupação, assim pedindo reunião com o diretor do centro o mais 

rapidamente possível. Nada mais havendo a tratar, às 12h00min, o prof. André Luís da Silva, 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente reunião, na qual eu lavro e assino 

a presente Ata. 

Prof. Dr. André Luís da Silva 

Presidente do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia Aeroespacial 
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