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Ata da 7a reunião de NDE realizada em 18 de outubro de 2017 

No décimo oitavo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se 
às 16:00, no Laboratório 3, para realização da 7ª 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, Laercio 
Brito e Myrna Amorim e 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. A reunião iniciou com pedido da profª Kele para que o item 5 da pauta - 
Aprovação da ata da reunião do NDE, realizada no dia 20/09/2017- fosse discutido 
primeiro. Todos os membros aceitaram e a ata foi aprovada. A reunião seguiu para o 
item 1 da pauta: fim da exigência da disciplina Matemática Discreta como pré-requisito 
para a disciplina Estatística e Probabilidade. A profª Kele informou que muitos alunos 
têm solicitado a quebra do pré-requisito, pois deixam para fazer tais disciplinas ao final 
do curso, pelas mesmas não serem pré-requisito de outras. O prof. Jorge pediu a 
palavra explicando que no seu entendimento, o conteúdo da disciplina de Matemática 
Discreta, o qual justifica a mesma ser pré-requisito de Estatística e Probabilidade é um 
conteúdo introduzido no segundo grau e, portanto, enxerga que as disciplinas podem 
ser dissociadas. O prof. Eduardo Bezerra discordou informando que os alunos têm 
muita dificuldade com essa parte da matéria, a saber: técnicas de contagem, ao que a 
prof. Kele concordou. A discussão acabou por abrir o item 2 da pauta: transferência da 
delegação de responsabilidade da condução da disciplina Estatística e Probabilidade 
para o DEMAT, devido aos membros questionaram qual é o pré-requisito adotado no 
DEMAT. O prof. Jorge introduziu o item 2 da pauta informando sobre a dificuldade do 
DEPIN em alocar professor para a disciplina de Estatística e Probabilidade, pela falta 
de especialistas. Informou também que em conversa realizada com o DEMAT, o 
mesmo se mostrou receptivo em acomodar a oferta da disciplina, contudo, indicou 
possíveis problemas em relação à falta de professores no DEMAT em decorrência da 
abertura de mais vagas em vários cursos da Instituição. O prof. Jorge informou que o 
pré-requisito da disciplina Estatística e Probabilidade para o DEMAT é a disciplina de 
Cálculo a Várias Variáveis e para este caso, a transferência da disciplina para o 
DEMAT seria para atender os alunos do curso de Bacharelado em Ciência da 
Computação (BCC). Os membros julgaram importante essa base matemática para os 
alunos do BCC. O prof. Eduardo Bezerra complementou dizendo que partes práticas 
específicas da disciplina seriam vistas na disciplina de Inferência Estatística oferecida 
pelo DEPIN. A profª Carmen perguntou se isso impactaria em mudança de grade 
curricular, uma vez que a disciplina no DEMAT possui três créditos. O prof. Jorge 
informou que não haveria necessidade no momento, pois o COGRA consegue migrar 
os alunos para a nova disciplina e quando a grade do BCC fosse modificada, 



abarcaria essa mudança. Foi observado pelos membros que, considerando apenas a 
mudança da disciplina de Estatística e Probabilidade de quatro para três créditos, é 
necessário aumentar o número de atividades complementares em 15 horas para 
manter o mínimo de horas exigido para o curso de bacharelado, ao que todos 
acharam plausível, pois a grade contempla essa expansão. Desta maneira, o item 2 
de pauta foi votado primeiro. Encaminhamentos: 1- transferência da delegação de 
responsabilidade da condução da disciplina Estatística e Probabilidade para o DEMAT, 
para os alunos do BCC e 2- permanecer a responsabilidade da condução da 
disciplina Estatística e Probabilidade no DEPIN. O primeiro encaminhamento foi 
aprovado por unanimidade. Voltando ao item 1 da pauta, o prof. Jorge informou que o 
DEPIN continuaria a oferecer a disciplina Estatística e Probabilidade para os alunos do 
Tecnólogo em Sistemas para Internet até a finalização das turmas. Encaminhamentos: 
1- retirar a exigência da disciplina Matemática Discreta como pré-requisito para a 
disciplina Estatística e Probabilidade: oito votos. 2- Permanecer a exigência da 
disciplina Matemática Discreta como pré-requisito para a disciplina Estatística e 
Probabilidade: nenhum voto. Houve uma abstenção por parte do prof. Diogo. A reunião 
seguiu para o item 3 da pauta: composição dos NDE’s. O prof. Jorge explicou que 
devido a uma posição da DIREN quanto ao número de integrantes dos NDE’s, o qual 
deve ser de até sete participantes, enviou novo memorando à DIREN com a 
composição dos NDE’s dos cursos de Bacharelado em Ciência da Computação e 
Tecnólogo em Sistemas para Internet, de maneira a contemplar a inclusão do prof. 
Laercio Brito. NDE do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, professores: 
Carmen Asp, Fábio Júnior, Jorge Soares, Kele Belloze, Laércio Brito, Myrna Amorim e 
Renato Mauro. NDE do curso de Tecnólogo em Sistemas para Internet, professores: 
Carlos Otávio Schocair, Diogo Mendonça, Eduardo Bezerra, Glauco Amorim, Jorge 
Soares, Kele Belloze e Rafael Castaneda. A reunião seguiu para o item 4 da pauta: 
acompanhamento das ações dos integrantes dos NDE’s para as tarefas para a revisita 
do MEC. A prof. Kele informou que ela e o prof. Jorge fizeram a submissão pelo e-
MEC do preenchimento das dimensões de avaliação e que finalizou uma versão 
completa do PPC do curso de Tecnólogo em Sistemas para Internet, e pediu aos 
membros para realizarem a leitura do mesmo. Ela também informou que uma das 
dimensões solicitava o quantitativo de livros por referência de cada disciplina 
disponível na biblioteca da Unidade Maracanã. Como essa tarefa não conseguiria ser 
realizada em tempo para a submissão ao e-MEC, a coordenação de curso se 
responsabilizou em entregar a informação na visita presencial. O prof. Laercio Brito 
iniciou a produção de uma planilha com essas informações. A prof. Kele pediu que 
cada professor preencha os dados para as disciplinas que ministram e informou 
solicitar essa tarefa aos demais professores do departamento. O prof. Jorge destacou 
novamente a importância de organizar as atas e pastas de professores. O prof. Fábio 
informou que irá passar para o prof. Rafael as monografias de trabalhos de conclusão 
de curso para serem disponibilizadas no site da EIC. A prof. Carmen informou que 
aguarda mais materiais dos professores, inclusive com fotos, para a montagem do 
anuário. Nada mais tendo sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, 
em total de duas páginas, que vai por mim assinada abaixo. 


