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No décimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se às 16:30h 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, 
Laercio Brito, 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 5 
Silveira, Eduardo Bezerra, Glauco  Amorim, Renato Mauro e Rafael Castaneda; e a professora 
convidada Elizabeth Freitas do DEPEA. O professor Jorge Soares conduziu a reunião iniciando-a com 
o primeiro item de pauta, a aprovação da ata da 6ª reunião ordinária de NDE ocorrida em 10/10/2018, 
aprovada por unanimidade. Em seguida, o professor Jorge apresentou o segundo item de pauta, 
apresentação da proposta para a disciplina Introdução à Administração, e passou a palavra para a 10 
professora Elizabeth explicar a proposta. A professora apresentou a proposta retirando do conteúdo 
programático atualmente adotado da disciplina os itens 5.1: Identificando processos empresariais, 5.2: 
Mapeando processos empresariais, 5.4: Indicadores de desempenho (eficiência e eficácia), 6: 
Sistemas de Informação e 7: Modelos. O item 5.3: MASP permanece na disciplina. A professora 
Carmen mostrou sua preocupação em realmente não retirar o item MASP do conteúdo. O professor 15 
Diogo informou que apresenta o assunto MASP de forma breve e sem parte prática na disciplina de 
Gerência de Projetos, e que acredita que o conteúdo deveria ser melhor abordado na disciplina de 
administração. O professor Jorge pontuou que julga importante manter a parte inicial de teoria da 
administração (itens  1: Introdução, 2: Princípios de Administração (Processo Administrativo) e 3: 
Teoria Geral de Sistemas do atual conteúdo programático). Os professores Jorge e Elizabeth 20 
sugeriram novo nome para a disciplina: Administração para a Computação, ao que todos os membros 
concordaram. O professor Diogo sugeriu a abertura de uma disciplina de dois tempos denominada 
Modelagem de Processos de Negócios para cobrir de forma mais abrangente o assunto. A professora 
Kele sugeriu que o professor Diogo produzisse uma proposta da nova disciplina para ser discutida em 
nova reunião do NDE. Desta forma, foi retomada a discussão da revisão do conteúdo programático da 25 
disciplina de Introdução a Administração, sendo discutido que: sendo a disciplina de Modelagem de 
Processos de Negócios aprovada, a disciplina de Introdução mantém apenas o item 5.3 MASP na 
seção 5 do conteúdo programático e, não sendo aprovada, mantém-se apenas com os itens 5.1: 
Identificando processos empresariais, 5.2: Mapeando processos empresariais e o conteúdo sobre 
MASP mantém-se sendo explicado, mesmo que de forma mais breve, na disciplina de Gerência de 30 
Projetos. Passando para o terceiro ponto da pauta, revisão das disciplinas de Empreendedorismo e 
Engenharia de Requisitos, o professor Jorge recordou sobre a última decisão da disciplina de 
Empreendedorismo, na qual os alunos de Ciência da Computação fariam a disciplina em conjunto 
com alunos de Administração. O professor Diogo ponderou que essa disciplina deveria abordar o item 
sobre a criação de startups. A professora Kele informou que o conteúdo da disciplina, tal como a 35 
forma de atuação da mesma, já havia sido discutida e aprovada na reunião do NDE de 14/06/2017, 
contudo, pediu ao professor Diogo para elaborar uma proposta para essa disciplina considerando os 
itens que julga importante estarem na ementa e apresentar na próxima reunião. Por falta de tempo, a 
revisão da disciplina Engenharia de Requisitos foi postergada para uma próxima reunião. Em seguida 
a reunião foi aberta para discussão de assuntos gerais, sendo encerrada às 18:30. Nada mais tendo 40 
sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai por mim 
assinada abaixo. 

 


