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No décimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e treze, reuniram-se às 17:00h, na 
sala de reuniões da Escola de Informática e Computação, para realização da quinta reunião ordinária 
de 2013 do NDE do DEPIN, os professores Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, João Quadros, 
Myrna Amorim, Almir Silveira, Fábio Paschoal, Jorge Soares e Renato Mauro. 

Iniciando a reunião com o primeiro item da pauta (reformulação do programa de "Negócios na 5 
Internet"), o professor Eduardo Bezerra passou a palavra para a professora Myrna Amorim, que 
sugeriu o presente item para a pauta. A professora informou que vinha tendo problemas na condução 
da referida disciplina por conta de reclamações dos alunos acerca da carga cobrada de trabalhos 
práticos na forma programação. Após discussão sobre o assunto, houve duas resoluções. A primeira 
foi a de manter a prática atual na disciplina (com a manutenção da atual de trabalhos práticos). A 10 
segunda foi a de aumentar a carga horária da disciplina na nova versão da grade de 36 para 72 horas-
aula. 

Passando ao segundo item de pauta, o professor Eduardo Bezerra informou que, por solicitação dos 
alunos do BCC, entrou em contato com o professor Roberto Thomé, chefe do DEPBG para solicitar a 
ele que permitisse a criação nos optativas para o BCC. O professor Eduardo acrescentou que esse 15 
contato foi necessário posto que essas novas optativas correspondiam a disciplinas de base 
matemática que já existiam no DEBPG (ofertadas para as demais graduações de nossa IES) mas que 
não faziam parte das disciplinas obrigatórias do BCC. As novas disciplinas seriam as seguintes: GEXT 
7304 - EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS E SÉRIES (EDPS); GEXT 7306 - VARIÁVEIS 
COMPLEXAS; GEXT 7503 - CÁLCULO VETORIAL. O professor Eduardo informou que recebeu 20 
resposta afirmativa do professor Roberto Thomé e colocou para votação a adição dessas novas 
optativas. A adição dessas optativas foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. 

Passando ao próximo item de pauta, após discussão e deliberação, o NDE aprovou por unanimidade 
diversas ações resultantes das discussões suscitadas pelo recebimento de diligência do INEP. Essas 
ações resultaram na criação de uma nova versão de grade curricular para o CST-SI, que entrará em 25 
vigor no período letivo 2014.1. Essas ações são descritas a seguir. 1ª ação: criar Atividades 
Complementares para o CST-SI, com carga horária de 160 (cento e sessenta) horas. Os professores 
Eduardo Bezerra, Jorge Soares e Rafael Castaneda elaboraram documento que regulamenta a 
realização das atividades complementares para o CST-SI. Esse documento foi apresentado ao NDE 
para homologação. Após a apresentação, o documento foi aprovado por unanimidade pelos membros 30 
presentes. 2ª ação: criar duas novas disciplinas obrigatória, ambas de 36 horas-aula e com 
possibilidade de uso do regime semipresencial: Ciências Ambientais e Humanidades e Ciências 
Sociais. 3ª ação: reformar os planos de ensino de algumas disciplinas para contemplar estudos de 
caso relativos a ciências ambientais: Fundamentos de Redes de Computadores e Informática e 
Sociedade. 4ª ação: adicionar oficinas e estudos de caso relacionados a ciências ambientais nas 35 
seguintes disciplinas: Programação Orientada a Objetos, Análise e Projeto de Sistemas. Ficou 
acordado que os professores responsáveis por essas disciplinas iriam apresentar esboços dessas 
alterações na próxima reunião do NDE. O objetivo da 3ª e da 4ª ações, assim como da adição da 
disciplina obrigatória Ciências Ambientais, foi o de promover de forma transversal, contínua e 
permanente no curso a integração da educação ambiental, conforme prescreve o decreto nº 4.281 de 40 
2002 da Presidência da República. 



No item “Assuntos Gerais”, nenhum assunto foi levantando.  

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, tendo, em anexo, a lista de assinaturas 
dos presentes. 45 


