
ATA DA REUNIÃO GERAL DA LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO

Data:  09/10/2018, 19h
Local: Auditório
Participantes: Ver lista de presença

Convocação:
A Diretoria de Ensino e a Coordenação da Licenciatura em Computação convidou a todos os 
estudantes e professores da Licenciatura em Computação para participarem da Reunião Geral do 
Curso, para tratar da seguinte pauta:

 Apresentação dos órgãos representativos do curso
◦ Colegiado do curso
◦ Núcleo Docente Estruturante
◦ Coordenação do curso

 Processo de Reconhecimento do curso pelo MEC
 Representação Estudantil

Registros/encaminhamentos:
- A reunião teve início as 19h15, com a apresentação da nova coordenação  e do corpo docente do 
curso. Feita essa apresentação inicial, foram apresentadas as atribuições e a composição dos órgãos 
representativos do Curso (Colegiado/Núcleo Docente Estruturante/Comissão Própria de Avaliação - 
CPA e Coordenação). Logo após foi apresentado e discutido o processo de reconhecimento do curso
pelo MEC, além da necessidade dos discentes constituírem as suas representações estudantis no 
Colegiado, CPA e trabalharem para a construção do Centro Acadêmico do Curso.

- A estudante  Iara Reis afirmou que o Curso Noturno possuí uma atenção diferenciada da gestão do 
IFBa, reivindicou melhores condições de apoio técnico-pedagógico e de acesso às políticas de 
assistência estudantil para a Licenciatura.

- A estudante Jucimaria reivindicou maior acesso às bolsas de monitoria por parte dos estudantes da 
licenciatura. Alegando que a distribuição atualmente privilegia o cursos técnicos.

- O estudante Edy Carlos pontou que essas reivindicações devem ser adotadas pelo Centro 
Acadêmico do Curso. O mesmo estudante solicitou que, ao invés de termos uma representação 
estudantil como titular e outra como suplente na CPA – Local, que houvesse duas representações 
como titulares e duas como suplentes, a fim de acolher também representações estudantis da 
licenciatura.

- O professor Ricardo, que também é responsável pela gestão das Bolsas de Monitoria, explicou que
as mesmas dependem das demandas criadas pelos professores do curso, o que, segundo ele, não 
vem ocorrendo na Licenciatura. Ele se comprometeu em dialogar com os docentes do curso no 
intuito de orientar uma avaliação da necessidade das monitorias na Licenciatura.

- Após a reunião os estudantes do curso se reuniram em Assembleia geral para definir as suas 
representações nos órgãos representativos, assim como definir o processo eleitoral para a criação do
Centro Acadêmico do Curso.

Jacobina, 10 de outubro de 2018


