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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, 
Myrna Amorim; os integrantes do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, 
professores Jorge Soares e Kele Belloze (integrantes de ambos colegiados), Diogo Mendonça, 5 
Laércio Brito, Carlos  Schocair e Rafael Castaneda; e o professor convidado Joel Santos. A professora 
Kele Belloze iniciou a reunião com o primeiro item de pauta, a aprovação da ata da 4ª 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 revisão da disciplina “Programação de Servidores 
Web” provocada pelas alterações implementadas na disciplina “Programação de Software para Web”, 10 
durante a revisão das disciplinas do grupo 1 na 4ª reunião ordinária. Os professores Rafael e Diogo 
apresentaram em conjunto uma nova proposta para a disciplina, em anexo. A professora Kele 
apresentou então encaminhamentos para aprovação da nova proposta e para sua aplicação a partir 
de 2019.2, dando espaço para que seu pré-requisito, “Programação de Software para Web”, tenha 
sua primeira execução em 2019.1. Os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. Em 15 
seguida a professora Kele Belloze apresentou o terceiro item de pauta, a revisão das disciplinas do 
grupo 2: Arquitetura de Linguagens de Programação, Teoria da Computação, Compiladores e 
Métodos Formais (nova disciplina). O professor Joel Santos apresentou uma nova proposta para a 
disciplina “Arquitetura de Linguagens de Programação” (em anexo) que inclui a realização de 
laboratórios práticos em diferentes paradigmas de programação, e sua renomeação para 20 
“Fundamentos de Linguagens de Programação”. Após deliberação com o NDE e modificações no 
programa, a professora Kele apresentou então encaminhamentos para aprovação da nova proposta e 
sua aplicação a partir de 2019.1 sem a mudança do nome, que virá após oportunidade de 
reformulação curricular. Os encaminhamentos foram aprovados por unanimidade. Por falta de tempo, 
a revisão das disciplinas Teoria da Computação, Compiladores e Métodos Formais (nova disciplina) 25 
foi postergada para a próxima reunião. 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 página, que vai por mim assinada abaixo. 


