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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FON-

SECA

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
COORDENAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE INFORMÁTICA (CCINFS)
Ata da 3a reunião de NDE realizada em 9 de agosto de 2017

No nono dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se às 16:00,
no Laboratório 3, para realização da 3ª reunião ordinária do NDE, os integrantes do
NDE do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, professores Carmen Asp,
Fábio Júnior, Jorge de Abreu Soares, Kele Belloze e Myrna Amorim; os integrantes do
NDE do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, professores Jorge
Soares e Kele Belloze – também integrantes desse colegiado, Carlos Otávio Schocair,
Diogo Mendonça e Eduardo Bezerra; e o professor convidado Luís Amaral. A reunião
iniciou com o primeiro item da pauta, aprovação da ata da 2ª reunião ordinária do
NDE, de 14/06/2017, a qual foi aprovada por unanimidade. Posteriormente a reunião
seguiu para o próximo item da pauta, aprovação das disciplinas optativas Introdução
ao Processamento de Imagens e Mineração de Processos. A profª Kele passou a palavra para o prof. Jorge apresentar a disciplina Mineração de Processos proposta por
ele. O prof. Jorge informou que seria uma disciplina ofertada no PPCIC e logo optativa
para os alunos de graduação do BCC. A professora Myrna perguntou como estavam
sendo cumpridos os créditos das disciplinas pelos alunos da graduação, visto que
para a graduação, a disciplina é contabilizada como 72 aulas no semestre, o que difere do mestrado. O prof. Eduardo Bezerra citou que iniciou suas aulas com os alunos
da graduação algumas semanas antes em relação à turma do mestrado. Os membros
do NDE discutiram que essa prática seria facilitada apenas para disciplinas que são
oferecidas no terceiro trimestre do mestrado. Os professores Jorge e Kele comentaram que os professores costumam passar trabalhos diferenciados na disciplina para
alunos da graduação e do mestrado. A prof. Kele sugeriu que essa discussão fosse
levada para reunião de Colegiado, para todos os professores discutirem como devemos operacionalizar os créditos para a graduação das disciplinas que são oferecidas
para o mestrado, ao que todos os membros concordaram. O prof. Jorge finalizou a
apresentação da disciplina optativa Mineração de Processos. Os membros do NDE
chegaram ao consenso inserir como pré-requisitos as disciplinas Projeto de Banco de
Dados e Estrutura de Dados e retirar a disciplina Mineração de Dados. O prof. Diogo
questionou se toda a bibliografia constava na biblioteca. O prof. Jorge informou que o
conteúdo da disciplina é muito recente na área de Computação e por isso não há bibliografia disponibilizada. Os professores Diogo e Eduardo informaram que para aprovação de suas disciplinas optativas precisaram rever a bibliografia para adequar à biblioteca. O prof. Diogo informou que não inseriu bibliografia mais recente e relevante
em sua disciplina para fazer essa adequação. A profª Kele sugeriu ao prof. Jorge que
tente inserir pelo menos a bibliografia básica com livros da biblioteca. O prof. Jorge
informou que irá tentar fazer a modificação inserindo livros sobre Data Mining, mas
que as principais bibliografias realmente não estão na biblioteca. Ficou decidido que a
bibliografia será revista em reunião de Colegiado para discutimos sobre a questão de

bibliografia importante que não está entrando nos planos de cursos devido a adequação com o acervo da biblioteca. A próxima disciplina optativa, Introdução ao Processamento de Imagens, cuja solicitação foi feita pelo prof. Laercio Brito, foi apresentada
pela profª Kele. A professora informou que encaminhou o convite ao prof. Laercio para
participar da reunião. O mesmo não compareceu. A professora informou que esta disciplina seria oferecida apenas para a graduação. Os membros do NDE verificaram
problemas no preenchimento da Ementa, a falta de conteúdo programático e número
menor de bibliografia complementar, fatos pelos quais a aprovação da disciplina não
foi votada. A prof. Kele informou que entraria em contato com o prof. Laercio para arrumar o plano da disciplina e a mesma seria então vista em nova reunião do NDE.
Para a próxima disciplina, Aprendizagem de Máquina, já aprovada em NDE e colegiado, o prof. Eduardo responsável pela mesma solicitou uma alteração no nome e no
pré-requisito. Quanto ao nome, trocar para Aprendizado de Máquina e quanto ao prérequisito, retirar a disciplina Inteligência Artificial e inserir as disciplinas Estrutura de
Dados e Estatística e Probabilidade. Todos aprovaram as mudanças. O quarto ponto
da pauta, revisão das disciplinas do grupo 1, foi antecipado. A prof. Kele informou sobre a quantidade de disciplinas que ainda precisam ser revisadas e a sugestão da divisão das disciplinas em grupos e reforçou que julgava importante a presença nessas
reuniões dos professores responsáveis pelas disciplinas de cada grupo, ao que foi
concordado pela prof. Carmen. A profª Myrna destacou que a prioridade no momento
era trabalhar com a organização dos documentos para a revisita do MEC para o curso
de Sistemas para Internet e assim sugeriu adiarmos o recomeço das revisões das disciplinas. Todos os membros concordaram em prol de intensificar os trabalhos para a
revisita do MEC. A reunião seguiu com o terceiro item de pauta, ações e planejamento
dos integrantes dos NDE para as tarefas para a revisita do MEC. A prof. Kele informou
que o calendário de reuniões do NDE organizado a cada quinze dias teria com o objetivo acompanhar as ações de cada membro do NDE para a revisita do ME. O prof. Diogo informou que analisou a grade de curso de 2014.1 e encontrou algumas inconsistências de pré-requisitos, ao que o prof. Jorge informou que ele e a prof. Kele estavam
revendo as inconsistências de pré-requisitos informados no SIE e nos planos de cursos das grades de e que seriam solicitadas as mudanças junto do DEPES e ao COGRA. A profª. Carmen informou que têm feito contatos com os professores no sentido
de lhe mandarem os dados para a montagem dos anuários, mas que não tem obtido
respostas. O prof. Otávio informou que estava levantando as pastas dos professores
para atualizar os documentos. O prof. Fábio sugeriu que as pastas fossem digitais.
Todos concordaram em incentivar que os professores mantenham digitalizados os
seus documentos. A prof.ª Kele informou que está reestruturando o PPC do curso para
se adequar às seções solicitadas pela diretoria de ensino. Nada mais tendo sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em total de duas páginas, que vai
por mim assinada abaixo.

