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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 6a reunião de NDE realizada em 20 de setembro de 2017 

No vigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se às 
16:00, no Laboratório 3, para realização da 6ª 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 Renato 
Mauro; os integrantes do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para 
Internet, professores Jorge Soares e Kele Belloze – também integrantes desse 
colegiado e Eduardo Bezerra; e o professor convidado Laercio Brito. A profª Myrna 
justificou sua ausência. A reunião iniciou com o primeiro item da pauta, aprovação das 
atas da 4ª e 5ª reuniões ordinárias do NDE, de 23/08/2017 e 06/09/2017, as quais 
foram aprovadas por unanimidade. A reunião seguiu para o segundo item de pauta, 
aprovação da disciplina optativa Introdução ao Processamento de Imagens, proposta 
pelo profº Laercio Brito. O prof. Laercio fez a apresentação da disciplina e informou 
que todos os livros constantes tanto na bibliografia básica quanto na complementar 
constam na biblioteca da instituição. O prof. Renato sugeriu retirar do conteúdo 
programático da disciplina o item relativo a “Série e Transformada de Fourier”. A 
sugestão foi aceita por todos. Os membros do NDE juntamente com o profº Laercio 
decidiram inserir dois pré-requisitos para a disciplina: Projeto de Algoritmos 
Computacionais e Álgebra Linear II. A disciplina optativa foi aprovada por todos. A 
reunião seguiu para o próximo item de pauta, acompanhamento das ações dos 
membros do NDE para a revisita do MEC. O profº Jorge informou que a profª Kele foi 
cadastrada no sistema e-MEC e que os dois irão dividir o preenchimento das quatro 
dimensões de avaliação conforme foi solicitado, pois o prazo é até 03/10/17. O profº 
Jorge enfatizou novamente sobre a importância da organização das atas e 
disponibilização das mesmas no site da EIC, assim como a importância de atualizar as 
pastas de professores. O prof. Fábio informou que passou ao profº Rafael as normas 
de TCC para serem disponibilizadas no site da EIC. A profª Carmen questionou se a 
documentação da CADD precisa estar disponível, ao que a profª Kele informou que 
sim, pois é uma das ações listadas no PPC para acompanhamento discente. Foi 
definido que as atas e os documentos da CADD precisam ser organizados pelos 
representantes das CADDs. A profª Carmen informou que apenas quatro professores 
enviaram dados para o anuário, a saber, professores Eduardo Ogasawara, Joel, João 
e Pedro. O prof. Eduardo indicou atualizar as titulações de doutorado dos professores 
Fábio e Glauco no PPC. Nada mais tendo sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei 
a presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada abaixo.


