CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DIRETORIA DE ENSINO – DIREN
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPIN
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

No oitavo dia do mês de julho 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 terceira reunião ordinária de 2013 do
NDE do DEPIN, os professores Eduardo Bezerra, Myrna Amorim, Eduardo Ogasawara, Fábio
Paschoal, Carmen Lúcia Asp de Queiróz e Jorge Soares.
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Iniciando a reunião com o primeiro item da pauta (reavaliação da mudança da ementa de Projeto de
Interfaces (CST-SI & BCC)), visto que as propostas de alteração do conteúdo de IHC e do programa
da nova disciplina optativa Aplicações Ricas para Internet, este assunto ficou postergado para uma
próxima reunião.
No segundo item de pauta (reavaliação da mudança da ementa de Lógica Matemática (CST-SI &
BCC)), o professor Eduardo Bezerra lembrou que não última reunião, havia sido levantada a
possiblidade de mover o tópico “Álgebra de Boole” da disciplina Lógica Matemática para a disciplina
Circuitos Digitais. O professor Eduardo Bezerra informou que a professor Maysa Macedo (responsável
pela disciplina) havia conseguido finalizar o conteúdo da disciplina sem problemas, inclusive
abordando o tópico “Álgebra de Boole”. Após discussão, o NDE decidiu manter o tópico supracitado
na disciplina Lógica Matemática.
Passando ao terceiro item de pauta (revisão dos conteúdos programáticos das disciplinas de 3º
período do BCC), o professor Eduardo Bezerra apresentou os conteúdos programáticos das
disciplinas que passariam a ser ofertadas no 3º período do BCC. O professor Jorge Soares ficou
encarregado de revisar e eventual atualizar o conteúdo programático de “GCC 1309 - SISTEMAS
DIGITAIS”. O professor Glauco Amorim ficou encarregado de revisar e eventual atualizar o conteúdo
programático de “GCC 1310 - FUNDAMENTOS DE REDE DE COMPUTADORES”. O professor
Eduardo Ogasawara se apresentou como voluntário para atualizar os arquivos de planos de ensino
correspondentes aos dois cursos.
Passando ao quarto item de pauta (verificação da consistência das grade/ementas do BCC em
relação ao ENADE), este sugerido pelo professor Otávio Schocair, o professor Eduardo Bezerra
explicou que o professor Otávio havia lhe alertado acerca da Portaria Inep nº 239 de 04 de agosto de
2011, assim como da necessidade de manter os planos de ensino de ambos os cursos consistentes e
atualizados com relação às diretrizes do ENADE para a área de Ciência da Computação e de
Tecnologias. Ficou acordado que o professor Otávio Schocair e a professora Carmen Asp fariam a
verificação desses planos de ensino, após a unificação dos arquivos que seria realizada pelo
professor Eduardo Ogasawara. O professor Eduardo Bezerra ficou de providenciar a portaria de
adição da professora Carmen Asp ao NDE dos cursos.
No item “Assuntos Gerais”, nenhum assunto foi levantando.

35

Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de uma página,
que vai por mim assinada abaixo, tendo, em anexo, a lista de assinaturas dos presentes.

