CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DIRETORIA DE ENSINO – DIREN
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPIN
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE

No décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e treze, reuniram-se às 17:00h, na sala de
reuniões da Escola de Informática e Computação, para realização da primeira reunião ordinária do
NDE no ano de 2013, os professores Carlos Otávio Schocair Mendes, Renato Mauro, Eduardo
Ogasawara, Jorge Soares, Myrna Amorim, Fábio Paschoal e Eduardo Bezerra.
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No primeiro item de pauta, avaliação das mudanças no programa da disciplina Projeto de Algoritmos
Computacionais, ficou acertado que a linguagem a ser utilizada na referida disciplina continuaria a ser
a C++, com a restrição de usar a classe string para representação de cadeias de caracteres e a API
de IO dessa linguagem (em substituição à API de IO da linguagem C). Outra decisão tomada pelos
professores presentes foi iniciar com o ensino do conceito de função (criada pelo usuário): em um
primeiro momento, usar o conceito de função sem parâmetros, para depois ensinar o conceito de
função com passagem de parâmetro.
No segundo item de pauta, atualização dos programas das disciplinas relativas a desenvolvimento
WEB no TSI, o professor Eduardo Bezerra comentou o fato de que as ementas atuais das disciplinas
relativas a programação não abordam conceito importante no desenvolvimento de aplicação WEB, a
saber, programação para dispositivos móveis. O NDE então decidiu criar uma nova disciplina optativa,
Programação para Dispositivos Móveis.
No item “Assuntos Gerais”, nenhum assunto foi levantando.
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Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de uma página,
que vai por mim assinada abaixo e rubricada em cada página, tendo, em anexo, a lista de assinaturas
dos presentes.

