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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DIRETORIA DE ENSINO – DIREN
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPIN
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

No décimo primeiro dia do mês de setembro 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 Fábio Paschoal, Myrna Amorim, Eduardo Ogasawara,
Carmen Lúcia Asp de Queiróz, Jorge Soares, Renato Mauro, Rafael Castaneda Ribeiro, João Quadros
e Eduardo Bezerra.
Iniciando a reunião com o primeiro item da pauta (redirecionamentos nas disciplinas de projeto final), o
professor Eduardo Bezerra passou a palavra para o professor Eduardo Ogasawara, que sugeriu o
presente item para a pauta. O professor Ogasawara disse que seria importante apresentar aos
discentes, tanto do CST-SI quanto do BCC, um formato para a redação da monografia de TCC que
fosse adequado do ponto de vista científico. O professor Ogasawara acrescentou que seria adequado
fornecer aos alunos um roteiro para ser passado aos discentes que estivessem abordando temas de
viés científico (em vez de tecnológico) em seus projetos de conclusão de curso. O professor
Ogasawara concluiu se prontificando a apresentar em uma próxima reunião uma minuta de tal roteiro
para análise pelos membros do NDE.
Passando ao segundo item de pauta (procedimento de avaliação de disciplinas semipresenciais), o
professor Eduardo Bezerra repassou informações fornecidas pelo professor Otávio Schocair,
coordenador de EAD do DEPIN. Segundo o professor Schocair, a legislação exige que haja momentos
de avaliação presencial e ainda que o peso atribuído a esta avaliação seja superior a 50% da nota do
aluno na disciplina correspondente. O professor Schocair informou que particularmente vinha
adotando o seguinte procedimento: P1 = 0,8 trabalhos EAD + 0,2 da P2 e a P2 = presencial; a
avaliação final era aplicação 100% presencial. O professor Schocair acrescentou que obviamente a
fórmula por ele apresentada poderia ser adaptada, desde que seja respeitada a premissa inicial (i.e.,
avaliação presencial e com mais de 50% de peso). O professor Eduardo Bezerra ficou de repassar
essa informação aos participantes da próxima reunião de colegiado, para que todos ficassem cientes
do que prescreve a legislação com relação a disciplinas semipresenciais, particularmente os docentes
responsáveis por disciplinas semipresenciais no CST-SI, para que os mesmos tomassem eventuais
ações de correção dos procedimentos que realizavam durante o período letivo.
Passando ao terceiro item de pauta, o professor Eduardo Bezerra apresentou a proposta de adição de
duas novas disciplinas optativas, a ser ofertadas tanto para o BCC quanto para o CST-SI:
Programação de Dispositivos Móveis (PDM) e Aplicações Ricas para Internet (ARI). O professor
Eduardo informou que o plano de ensino de PDM havia sido preparado pelo professor Glauco Amorim
e que o planejamento era que essa disciplina começasse a ser ofertada a partir do semestre letivo
2014.1. Sobre ARI, o professor Eduardo lembrou que essa disciplina já havia sido aprovada para o
CST-SI e que o plano era também oferecê-la para o BCC. Colocada em votação, a proposta foi
aprovada por unanimidade.
Passando ao quarto item de pauta (atualizações nos programas das disciplinas), o professor Eduardo
Bezerra informou que ao longo do ano foram aprovadas diversas mudanças nos programas de
disciplinas tanto do CST-SI quanto do BCC, e que essas mudanças precisavam ser refletidas nos
arquivos dos programas dessas disciplinas. O professor Eduardo ficou de enviar por correio eletrônico
a lista de disciplinas e as respectivas mudanças para os membros do NDE para que essas tarefas
fossem distribuídas entre esses membros.

Passando ao quarto item de pauta (atualização dos PPCs do BCC e do CST-SI), o professor Eduardo
Bezerra lembrou que, além das atualizações nos programas das disciplinas, os PPCs de ambos os
cursos precisavam ser revistos e eventualmente atualizados. O professor então conclamou os
membros do NDE a revisarem minuciosamente cada um dos documentos em suas versões correntes
e sugerirem correções e alterações cabíveis.
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.

