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No décimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se às 16:20h no 
laboratório 3 para realização de reunião de 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 – Diogo Mendonça, 5 
Laércio Brito e Rafael Castaneda; e o professor convidado Gustavo Guedes. A professora Kele 
Belloze iniciou a reunião com o primeiro item de pauta, a aprovação da ata da 3ª reunião ordinária de 
NDE ocorrida em 12/09/2018, aprovada por unanimidade. Em seguida a professora Kele Belloze 
apresentou o segundo item de pauta, a continuidade da revisão de disciplinas do Grupo 1, com a 
disciplina “Programação de Software para Web”. Os professores Diogo e Rafael, apresentaram em 10 
conjunto uma nova proposta a disciplina. A professora Kele apresentou encaminhamento para 
aprovação da nova proposta e sua aplicação já no próximo semestre. O encaminhamento foi 
aprovado por unanimidade. Como a disciplina “Programação de Software para Web” é pré-requisito 
para a disciplina “Programação de Servidores Web”, o professor Rafael Castaneda ficou encarregado 
de trazer uma nova proposta de “Programação de Servidores Web” para a próxima reunião do NDE. 15 
Em seguida a professora Kele Belloze apresentou o terceiro item de pauta, a apresentação e 
validação do novo plano de ensino para a disciplina "Introdução a Administração", enviado pela prof ª 
Elizabeth Freitas, do DEPEA. O professor Jorge Soares explicou que este plano de ensino foi 
elaborado após cuidadoso estudo por parte do DEPEA, visando especificamente as principais 
necessidades de um aluno de informática. A professora Kele então apresentou o plano atual da 20 
disciplina, em comparação com o novo plano de ensino, para apreciação pelo NDE. Após deliberação 
e comparações com outros programas da disciplina Introdução a Administração, o NDE decidiu que o 
programa poderia ser melhorado juntamente com a profª Elizabeth e assim sugeriram um convite para 
a participação da professora em uma próxima reunião do NDE para que defenda sua proposta junto 
ao NDE. Em seguida a professora Kele Belloze apresentou o quarto item de pauta, sugestões de 25 
alterações no regulamento de atividades complementares elencadas pelo professor Rafael 
Castaneda, coordenador de atividades complementares. Após apresentação do professor Rafael 
sobre os pontos de discussão, o NDE deliberou pelas seguintes alterações ao regulamento: (1) fixar a 
remuneração de horas de atividades complementares para artigos ou resumos publicados em função 
do Qualis da CAPES; (2) estabelecer o prazo de até duas semanas antes do encerramento do 30 
semestre letivo para solicitação de liberação de atividades complementares; (3) para os alunos de 
BCC, considerar publicações de resumos na SEPEX como meio para atender ao requisito mínimo de 
10 horas em pesquisa; (4) para os alunos de TSI, remover o requisito mínimo de 10 horas em 
pesquisa. Em seguida a reunião foi aberta para discussão de assuntos gerais, sendo encerrada às 
18:30. Nada mais tendo sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em total de uma 35 
página, que vai por mim assinada abaixo. 


