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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA

FONSECA

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
COORDENAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE INFORMÁTICA (CCINFS)
Ata da 4a reunião de NDE realizada em 23 de agosto de 2017

No vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, reuniramse às 16:00, no Laboratório 3, para realização da 4ª reunião ordinária do 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 e os integrantes do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para
Internet, professores Jorge Soares e Kele Belloze – também integrantes desse
colegiado, Carlos Otávio Schocair e Diogo Mendonça. A reunião iniciou com o primeiro
item da pauta, aprovação da ata da 3ª reunião ordinária do NDE, de 09/08/2017. A
prof.ª Kele pediu para os demais membros fazerem uma nova leitura da mesma para
verificarem se as discussões a respeito das disciplinas optativas estavam
corretamente descritas. A aprovação da ata foi adiada para a reunião do colegiado.
Posteriormente a reunião seguiu para o próximo item da pauta, acompanhamento das
ações dos integrantes dos NDEs para as tarefas para a revisita do MEC. A prof. Kele
informou que não avançou na organização do PPC, mas que tem apoiado o prof.
Jorge nas tarefas de organização dos nomes, créditos, carga horária e pré-requisitos
das disciplinas do BCC (grade de 2014) e TSI (grades de 2014, 2012 e 2007), para o
SIE e documentos de estruturas curriculares do curso. O prof. Jorge informou que
complementa a tarefa anterior confirmando as informações pertinentes a outros
departamentos. O prof. Diogo informou que analisou as ementas das disciplinas
optativas fazendo o levantamento de quais disciplinas ainda precisam ter as ementas
descritas. A profª. Carmen informou que apenas o prof. Eduardo Ogasawara passou
as informações para o anuário. O prof. Otávio informou que criou uma disciplina no
Moodle para registrar digitalmente os documentos dos professores e que as pastas
físicas dos professores estavam bem atualizadas. Ele informou que em momento mais
próximo da visita do MEC irá pedir que todos atualizem seus currículos. O prof. Fábio
informou que estava terminando de organizar todas as atas de defesas de trabalhos
finais de curso. Nada mais tendo sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a
presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada abaixo.

