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No vigésimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se às 16:30h, no 
laboratório 3, para realização de reunião ordinária do NDE os professores Carmen Asp, Gustavo 
Guedes, Myrna Amorim, Rafael Castaneda, Luís Carlos Amaral, Joel Santos, Fábio Júnior, Eduardo 
Bezerra e Eduardo Ogasawara. Os representantes discentes Lawrence Fernandes e Renan Carvalho 
estiveram presentes. A reunião iniciou com o primeiro item da pauta, aprovação da ata da última 5 
reunião. A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o professor Joel apresentou pedido para 
flexibilização da linguagem de programação utilizada na disciplina de PAC, devido as dificuldades 
encontradas pelos alunos no aprendizado da linguagem C, que atualmente é empregada de forma 
obrigatória. Os membros de NDE passaram a discutir os prós e contras de mudar ou de flexibilizar a 
regra considerando que existem outras disciplinas que dependem de PAC, e que são dadas também 10 
na linguagem C, reforçando em uma única plataforma o processo de aprendizado. Dada a extensão 
do assunto e seus possíveis impactos por toda a grade, os membros acordaram por montar uma 
comissão de professores do NDE a fim de propor uma atualização da linguagem compatível com o 
processo de aprendizado em todas as disciplinas relacionadas. Em seguida, o professor Gustavo 
apresentou sugestão de transformar a disciplina Programação de Clientes Web (PCW) como 15 
semipresencial a partir de 2017.1, a fim de aliviar os choques de horário na grade do curso. A 
disciplina é obrigatória para o curso Tecnólogo e optativa para o Bacharelado. A mudança foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida, dentro dos assuntos gerais, os professores debateram sobre 
a responsabilidade de atualizar as informações sobre o curso dentro do portal na internet. Hoje não 
existe um responsável único por manter as informações atualizadas e consistentes com todas as 20 
deliberações do NDE, tais como pré-requisitos de disciplinas, ementas, bibliografias, etc. O professor 
Rafael Castaneda se voluntariou para assumir a coordenação destas operações de atualização, a ser 
oficializada como item de pauta na próxima reunião.  

Nada mais tendo sido tratado, eu, Gustavo Paiva Guedes, lavrei a presente ata, em total de uma 
página, que vai por mim assinada abaixo. 25 


