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No sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se às 16:00h na sala 3 do 
Pavilhão de Informática para realização de reunião de NDE os integrantes do NDE do Curso de 
Bacharelado em Ciência da Computação, professores Fábio Júnior, Kele Belloze, Jorge Soares, 
Renato Mauro e Carmem Asp; e os integrantes do NDE do Curso Superior de Tecnologia em 
Sistemas para Internet, os professores Kele Belloze e Jorge Soares (integrantes de ambos 5 
colegiados), Diogo Mendonça, Eduardo Bezerra, Glauco Amorim e Rafael Castaneda; e os 
professores convidados Joel Santos e Pedro Gonzalez. Os professores Laércio Brito e Myrna Amorim 
justificaram suas ausências na reunião. A professora Kele Belloze iniciou a reunião com o primeiro 
item de pauta, a aprovação da ata da 10ª reunião ordinária do NDE, ocorrida no dia 05/12/2018, 
aprovada por unanimidade. Em seguida a professora Kele Belloze apresentou o segundo item de 10 
pauta, a revisão de prazos e penalidades das entregas de atividades dos TCC’s dos cursos. O prof. 
Fábio detalhou o item de pauta explicando que apesar de haver uma sugestão oficial pela 
coordenação de TCC os professores são livres para concordarem seus cronogramas com os alunos, 
bastando atenderem as quatro entregas oficiais do calendário oficial. Devido a ocorrência de atrasos 
sobre estas datas no último ano, o professor propôs implementar penalidades por estes atrasos na 15 
forma de 1 (um) ponto descontado na entrega por semana atrasada, zerando-se a nota da atividade 
após 2 (duas) semanas de atraso, salvo exceções em que o orientador possa liberar a penalidade 
junto à coordenação de TCC. Após deliberações o NDE decidiu que o atraso é punido com descontos 
diários de 0,3 pontos até o máximo de uma semana, momento a partir do qual a nota é zerada. Logo 
após, o prof. Fábio apresentou o cronograma de TCC para 2019.1, para deliberação pelo NDE. Após 20 
debate o NDE decidiu pelas seguintes datas: Documentos iniciais da orientação até 22/02/2019; 
Atividade 1 até 24/03/2019; Atividade 2 até 21/04/2019; Atividade 3 até 19/05/2019; Atividade 4 até 
02/06/2019; Realização de bancas entre 10/06 e 26/06; e entrega final do TCC até 26/07, com a 
ressalva de que orientadores em período de férias não estão obrigados a assinarem termos de 
lançamento de nota até a volta do próximo período letivo. Em seguida a reunião foi aberta para 25 
discussão de assuntos gerais, sendo encerrada às 17:45. Nada mais tendo sido tratado, eu, Kele 
Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada abaixo. 


