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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES 
COORDENAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE INFORMÁTICA (CCINFS) 

Ata da 2a reunião de NDE realizada em 14 de junho de 2017 

No décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se às 15:00, no La-
boratório 4, para realização de reunião ordinária do NDE, os integrantes do NDE do Curso de Bacha-
relado em Ciência da Computação, professores Carmen Asp, Fábio Júnior, Jorge de Abreu Soares, 
Kele Belloze, Myrna Amorim e Renato Mauro; os integrantes do NDE do Curso Superior de Tecnologia 
em Sistemas para Internet, professores Jorge Soares e Kele Belloze – também integrantes desse co-
legiado, Gustavo Guedes e Carlos Otávio Schocair; e os professores convidados Diogo Mendonça, 
Joel Santos, Laercio Dantas, Luís Amaral e Pedro Gonzalez. O prof. Eduardo Bezerra justificou sua 
ausência. A reunião iniciou com a apresentação por parte do DEPEA sobre a disciplina Planejamento 
Empresarial, código GADM 7715. A apresentação foi realizada pelos professores Fábio Simone, chefe 
do DEPEA e Elizabeth Freitas, responsável pela disciplina. Inicialmente a profª Elizabeth disponibilizou 
em documento impresso a ementa atual da disciplina Planejamento Empresarial, pois a ementa envi-
ada anteriormente para o DEPIN e que foi repassada aos membros do NDE era uma versão antiga. A 
ementa atual estava em maior conformidade com o conteúdo da disciplina Empreendedorismo, ofere-
cida pelo DEPIN. A profª Elizabeth explicou os tópicos da ementa atual da disciplina Planejamento 
Empresarial e discorreu sobre a importância de integrar alunos diferentes cursos de graduação nesta 
disciplina. Informou que havia discutido a proposta da integração com o prof. Eduardo Bezerra. Infor-
mou que as últimas duas turmas da disciplina já funcionaram de forma integrada com alunos da Admi-
nistração, LEANI e Ciência da Computação e que os resultados foram bons. A profª Myrna sinalizou 
uma preocupação em relação ao pré-requisito que a disciplina possui – Estruturas e Processos Orga-
nizacionais – e que os alunos de BCC e TSI não fazem. O prof. Fábio Simone informou que algumas 
disciplinas no DEPEA possuem pré-requisitos como uma forma dos alunos do curso de Administração 
seguirem o cronograma semestral do currículo e não puxarem muitas matérias, fato que acontece 
com este pré-requisito. A profª. Elizabeth informou que a disciplina de Estruturas e Processos Organi-
zacionais não causaria problemas para os alunos de BCC e TSI (seu conteúdo é basicamente Orga-
nogramas e Fluxogramas), mas que seria importante para esses alunos o pré-requisito de Introdução 
a Administração. Atualmente Introdução a Administração é oferecida, mas não é pré-requisito de Em-
preendedorismo. Indicou também que a disciplina optativa Gestão Estratégica seria importante ter 
como pré-requisitos as disciplinas de Introdução a Administração e Empreendedorismo (ou Planeja-
mento Empresarial). O prof. Jorge sugeriu ao NDE verificar com os departamentos da instituição que 
oferecem disciplinas para o DEPIN quais são os pré-requisitos das disciplinas nesses departamentos, 
de forma a tentar fazer uma equivalência para o DEPIN. O prof. Diogo perguntou se haveria uma pos-
sibilidade de inserir na proposta da disciplina Planejamento Empresarial itens específicos para a área 
de computação, por exemplo, a criação de startups. O prof. Fábio Simone indicou que seria possível e 
pediu para nesses casos enviar a sugestão para profª Elizabeth avaliar e integrar à disciplina. Quanto 
aos créditos das disciplinas (Empreendedorismo: dois créditos e Planejamento Empresarial: três crédi-
tos), o prof. Jorge informou que enquanto a grade do curso de BCC não seja atualizada, os alunos de 
BCC receberão até 15 horas em atividades complementares para compensar a diferença de um crédi-
to entre as disciplinas; e que essa proposta já foi discutida e aceita pelo prof. Bernardo do DEPES. Em 
seguida, os professores Fábio Simone e Elizabeth se retiraram. Os membros dos NDEs e os professo-
res convidados discutiram acerca da aprovação da disciplina Planejamento Empresarial. A prof. Kele 
lembrou que não é um caso de adequação da disciplina Empreendedorismo e sim uma troca para dis-
ciplina do DEPEA, utilizando o código daquele departamento. Os professores Carmen e Diogo indica-
ram que a ementa e o conteúdo programático da disciplina Planejamento Empresarial poderiam ser 
mais detalhados, ao que todos concordaram. A prof. Kele sugeriu também que a ementa poderia dei-
xar um tópico mais genérico para englobar as novas tecnologias, tal como sugerida pelo prof. Diogo. A 



profª Kele informou que poderia escrever para a profª. Elizabeth sugerindo a melhor descrição do con-
teúdo programático e abriu a votação. Encaminhamentos: aprovação da disciplina com condiciona-
mento da abertura da ementa, sugerido pelo prof. Diogo: 1 voto; aprovação da disciplina com as su-
gestões mas sem o condicionamento: 12 votos. Reprovação da proposta da disciplina: nenhum voto. 
Nenhuma abstenção. Posteriormente a reunião seguiu para o próximo item da pauta, aprovação das 
atas das reuniões do NDE:  ordinária de 22/03/2017 e extraordinária de 15/05/2017, as quais foram 
aprovadas por unanimidade.  O prof. Joel questionou se sua disciplina optativa já havia ou não passa-
do no CONDEP. Os professores Kele e Jorge disseram que irão levantar as disciplinas optativas para 
verificar quais já passaram pelo CONDEP. Seguindo o próximo item da pauta, visita do MEC para re-
novação de reconhecimento do TSI, a profª Kele informou que muitas tarefas precisam ser realizadas, 
como organização do plano pedagógico do curso, atas, pasta de professores, locais físicos, entre ou-
tros, e pediu a colaboração de todos. O prof. Jorge destacou a necessidade de estar com tudo organi-
zado e bem feito para aumentar a pontuação para o curso e a importância da participação maior dos 
membros do NDE nesta tarefa, visto que são portariados. Os professores Jorge e Kele informaram 
que iriam levantar de maneira mais específica as tarefas e levar na próxima reunião de colegiado para 
apresentar a todos os professores. Como último ponto da pauta, elaboração do cronograma de reu-
niões para retomada da revisão das disciplinas do curso, a profª Kele informou que irá propor um cro-
nograma e enviar aos professores para discussão e fechamento. Nada mais tendo sido tratado, eu, 
Kele Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em total de duas páginas, que vai por mim assinada abai-
xo.


