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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 5a reunião de NDE realizada em 06 de setembro de 2017 

No sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se às 
16:00, no Laboratório 3, para realização da 5ª reunião ordinária do NDE, os integran-
tes do NDE do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, professores Car-
men Asp, Fábio Júnior, Jorge de Abreu Soares, Kele Belloze, Myrna Amorim e Renato 
Mauro e os integrantes do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 
Internet, professores Jorge Soares e Kele Belloze – também integrantes desse colegi-
ado, Diogo Mendonça e Eduardo Bezerra. A reunião iniciou com o pedido da prof.ª 
Carmen de alteração na ordem da pauta, o qual foi aceito por todos. O primeiro item 
tratado foi a reavaliação do número de créditos exigidos aos alunos de BCC para a 
matrícula na disciplina Estágio Supervisionado. A profª Kele informou que atualmente o 
número mínimo de créditos exigidos é igual 100 e desta maneira um aluno conseguiria 
tal número apenas com o fechamento do quinto período. Contudo, o professor Jorge 
tem recebido alguns pedidos de quebra desse pré-requisito para o aluno ingressar an-
tes no estágio. O prof. Jorge sugeriu diminuir para 60 créditos. Os professores Eduar-
do Bezerra e Myrna apresentarem suas preocupações sobre o aluno iniciar suas ativi-
dades de estágio mais cedo e assim se prejudicarem com as disciplinas e rendimento 
do curso, fatos que a CADD têm acompanhado. A prof.ª Kele também sinalizou uma 
preocupação no sentido que menos alunos se candidatarão para iniciação científica e 
que temos o foco de pesquisa e apoio ao mestrado. Os membros concordaram sobre 
a importância do estágio para o aluno de forma a vivenciar o mercado de trabalho e 
que este poderia iniciar mais cedo, mas não ao fechamento de 60 créditos, pois mui-
tas disciplinas importantes poderiam ainda não estar cursadas. Assim seguiram três 
encaminhamentos: i) liberação para estágio vencido o terceiro período do curso, ii) li-
beração para estágio vencido o quarto período do curso e iii) manter o atual (100 cré-
ditos). A primeira opção obteve apenas o voto do profº Jorge, a segunda opção obteve 
votos dos demais membros do grupo e a terceira opção não obteve votos. Posterior-
mente, seguiu-se para definição de quantidade de créditos, visto que os alunos podem 
ter reprovações, por exemplo. Assim seguiram-se três encaminhamentos: diminuir 
10% dos créditos em relação aos 91 créditos cursados para vencer o quarto período, 
totalizando 82 créditos – votos: Kele e Myrna; 80 créditos – votos: Fábio, Jorge, Edu-
ardo Bezerra e Carmen e; manter 91 créditos – voto: Diogo. O prof. Renato não votou 
este último encaminhamento por se ausentar da reunião devido ao seu horário de 
aula. O próximo ponto de pauta seguiu para o item contagem de horas complementa-
res para alunos que participam de representação estudantil junto a SBC, a qual foi 
aprovada por unanimidade pelos membros desde que seja apresentada uma compro-
vação desta participação, como um certificado ou declaração. O próximo item da pau-
ta seguiu com a aprovação da ata da 4ª reunião ordinária do NDE, de 23/08/2017. A 
aprovação da pauta foi adiada a pedido dos membros para releitura. O próximo item 



tratado foi sobre o acompanhamento das ações dos integrantes dos NDEs para as ta-
refas para a revisita do MEC. A prof.ª Kele informou que adiantou a organização do 
PPC nas partes iniciais de identificação do curso, apresentação do documento e in-
formações sobre a instituição. O prof. Jorge informou que será necessário apresentar 
o PPC para as três grades vigentes, 2014, 2012 e 2007. O prof. Jorge ainda ressaltou 
que a importância da organização de todas as atas do NDE e colegiados e que esta 
tarefa, de responsabilidade do prof. Renato, precisa ser priorizada. O profº Diogo in-
formou que está concluindo a verificação dos planos de ensino para a grade de 2014, 
e que tem recebido as ementas faltantes dos professores responsáveis pelas discipli-
nas. Informou também que irá começar a verificar os planos de ensino das demais 
grades. O profº Fábio informou que irá enviar as normas de TCC para o prof. Rafael 
disponibilizar no site da EIC. A profª Carmen informou que apenas três professores 
responderam as informações para o anuário. A profª Kele pediu que os membros do 
NDE fornecessem as informações para a prof. Carmen assim como inserissem seus 
documentos no Moodle para o arquivo online. Nada mais tendo sido tratado, eu, Kele 
Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em total de duas páginas, que vai por mim as-
sinada abaixo. 


