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No décimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se às 15:00h, na 
sala de reuniões, para realização da quarta reunião ordinária do colegiado, os professores Eduardo 
Bezerra, Kele Teixeira Belloze, Rafael Castaneda Ribeiro, Jorge de Abreu Soares, Joel Santos, Fábio 
Paschoal, Eduardo Ogasawara, João Quadros, Myrna Amorim, Carmem Asp, Glauco Amorim, Otávio 
Schocair e Renato Mauro. 5 

Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra propôs a votação para aprovação da última ata da 
reunião ordinária de 2013. Após sua leitura, os membros presentes do colegiado aprovaram o texto 
por unanimidade. 

Passando para o item de pauta denominado “Inserção de cursos à distância externos como atividades 
complementares”, o professor Eduardo Bezerra expos a proposta de alterar o regulamento de 10 
atividades complementares (tanto do CST-SI quanto do BCC) para contemplar a realização pelos 
discentes de cursos à distância externos (FGV, Coursera, etc). A proposta foi posta em votação e 
aprovada por unanimidade. O professor Rafael Castaneda Ribeiro ficou de apresentar em uma 
próxima reunião a proposta de alteração dos regulamentos. 

Passando para o segundo item da pauta, o professor Eduardo Bezerra informou que o projeto 15 
pedagógico de curso do BCC precisava ser atualizado. Foi assim formada uma comissão (tendo como 
componentes os professores Eduardo Bezerra, Myrna Amorim e Jorge Soares) para realização 
dessas alterações e posterior apresentação para o NDE. 

No próximo item da pauta (“Atualização dos planos de ensino das disciplinas semipresenciais”), o 
professor Eduardo Bezerra alertou para o fato de que os planos de ensino das disciplinas oferecidas 20 
em regime semipresencial precisarem de alterações. O professor Eduardo Bezerra então solicitou que 
cada professor responsável por disciplinas semipresenciais preparassem propostas de alterações 
nesses planos de ensino para apresentação em próxima reunião do NDE. 

Passando para o próximo item da pauta (“Alteração no pré-requisito da optativa Mineração de Dados), 
o professor Eduardo Bezerra passou a palavra para o professor Eduardo Ogasawara. O professor 25 
Ogasawara, informou que até então, a disciplina “Mineração de Dados” tinha 03 pré-requisitos, a 
saber, Projeto de Banco de Dados, Estatística e Probabilidade e Estruturas de Dados. O professor 
Ogasawara então propôs que a lista de pré-requisitos fosse alterada para conter apenas “Estatística e 
Probabilidade”. Colocada a proposta de alteração em votação, todos os presentes foram a favor da 
mesma. O professor Eduardo Bezerra ficou de levar essa decisão para homologação na próximoa 30 
reunião do CONDEP. 

Passando ao próximo item da pauta, o professor Glauco Amorim apresentou o programa da nova 
disciplina optativa denominada "Programação para Dispositivos Móveis". Além disso, o professor 
Rafael Castaneda apresentou o programa das novas disciplinas optativas denominadas "Programação 
de Jogos" e "Aplicações Ricas para Internet". Os programas foram aprovados por unanimidade pelos 35 
presentes. A reforma no programa da disciplina "Interação Humano-Computador" ficou de ser 
apresentada pelo professor Fábio Paschoal em uma próxima reunião. 



No próximo item da pauta (“Apresentação da análise da consistência entre as novas diretrizes do 
ENADE e a grade do BCC”), o professor Otávio Schocair ficou de apresentar a análise em uma 
próxima reunião, inclusive contemplado o disposto no parecer CNE/CES nº 136/2012, aprovado em 8 40 
de março de 2012 - Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Computação. 
Ficou acordado que cada professor iria verificar a consistência em suas disciplinas e que o professor 
Otávio iria coordenar a unificação dessas verificações. 

No próximo item de pauta (Apresentação do roteiro de Projeto Final com viés mais científico), os 
professores Fábio Paschoal e Eduardo Ogasawara realizaram a apresentação da proposta de 45 
alteração do regulamento de projeto final. Alterações foram sugeridas pelos presentes. Então os 
professores Fábio e Ogasawara ficaram de enviar a versão consolidada por email para análise pelos 
conselheiros. O professor Eduardo Bezerra ficou de marcar uma reunião extraordinária para 
homologação da versão final desse documento. 

No próximo item de pauta, o professor Eduardo Bezerra apresentou a proposta de datas para 50 
realização das reuniões ordinárias do NDE em 2014. As datas propostas foram as seguintes, sempre 
no horário das 16:00h: 13/janeiro, 17/março, 12/maio, 04/agosto, 15/setembro, 10/novembro. A 
proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 

No item “Assuntos Gerais”, o professor Eduardo Bezerra informou que neste período de 2014.1 teriam 
início as ofertas das novas optativas para o BCC (ligadas ao DEPBG). O professor Eduardo Bezerra 55 
também informou que a professora Carmem Asp passa a compor os NDEs do BCC e do CST-SI. 

Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de duas páginas, 
que vai por mim assinada abaixo e rubricada em cada página. 


