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Aos dez dias do mês de outubro de 2019, na sala 205 do prédio 0SD, realizou-se a reunião do 
Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial. Membros presentes: 
Álysson Raniere Seidel, Douglas Camponogara, Júlia Gattermann de Barros, Jonas Roberto 
Tibola, Leandro Roggia, Marcelo Freitas da Silva, Marcelo Santos da Costa e Rodrigo Varella 
Tambara. A reunião teve como itens de pauta: 01 - Definição das datas para realização das 
Defesas de TCC e Estágio; 02 - Definição das modalidades e regras para o processo de 
Ingresso e Reingresso 1/2020; e 03 - Assuntos Gerais. De imediato, Douglas deu início aos 
trabalhos na seguinte ordem: 01 - Definição das datas para realização das Defesas de TCC e 
Estágio. Douglas iniciou o assunto comentando que semestre passado as Defesas de TCC e 
Estágio foram feitas nas últimas semanas letivas. O grupo chegou a conclusão que as datas 
para esse semestre devem ocorrer de 2 a 6 dezembro de 2019, pois isso possibilitaria uma 
flexibilidade para membros de banca. Colocada em votação, a proposta foi aprovada. 02 -
Definição das modalidades e regras para o processo de Ingresso e Reingresso 1/2020. Logo 
após Douglas fazer a leitura do item da ata, Júlia chamou a atenção para um possível 
problema, o qual já está acontecendo no curso de Fabricação Mecânica, relativo a disciplinas 
de primeiro semestre. No caso do aluno matriculado por Ingresso e Reingresso, sem 
aproveitamento de disciplinas, o mesmo terá que cursar todas as disciplinas do primeiro 
semestre. Tal situação pode tornar-se um problema caso o curso não ofereça vagas 
suficientes. Douglas sugeriu deixar as mesmas modalidades e regras para o Ingresso e 
Reingresso do ano passado. Logo, serão aceitas os alunos nas seguintes modalidades, e nessa 
prioridade: Reingresso, Transferência Interna, Transferência Externa e Portador de Diploma. 
Os alunos serão classificados primeiramente pela modalidade (por exemplo, reingresso tem 
prioridade sobre transferência interna) e logo após, pela Média Geral Acumulada do aluno. 
Colocada em votação, a proposta foi aprovada. 03 - Assuntos Gerais. Douglas anunciou aos 
membros do Colegiado que o curso está passando pela segunda fase do processo de 
reconhecimento do MEC. Nada mais havendo para tratar, Douglas agradeceu a presença a 
presença de todos e encerrou os trabalhos, e eu, Douglas Camponogara, lavrei a presente ata, 
que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes. 
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