CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (DEPIN)
Ata da 2ª Reunião de NDE realizada em 18 de abril de 2018
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No décimo oitavo dia do mês de abril 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, Myrna Amorim e Renato Mauro; 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, Diogo Mendonça e Eduardo Bezerra; e o professor convidado
Gustavo Guedes. Em seguida a professora Kele Belloze apresentou o primeiro item de pauta, a
aprovação da ata da 1ª reunião de NDE ocorrida em 07/03/2018, aprovada por unanimidade. Em
seguida a professora Kele Belloze apresentou o segundo item de pauta, modificação no manual de
TCC dos cursos de graduação para atender às novas diretrizes passadas pelo CONDEP. O professor
Fábio apresentou as modificações feitas em modo de edição no manual, enfatizando os documentos
que os alunos precisam tomar ciência no começo do desenvolvimento do TCC (1. Proposta de Projeto
Final com a anuência do(s) orientador(es) e 2. Termo de Ciência e Compromisso com o autor
declarando ciência dos regulamentos e normas de TCC do CEFET/RJ) e os documentos que devem
ser entregues ao final do TCC (1. Monografia completa, 2. Bibliografia utilizada no projeto, 3.
Aplicativos desenvolvidos, 4. Manuais, 5. Apresentação, 6. Termos de liberação para lançamento de
nota com anuência do(s) orientador(es), 6. Termo de autorização para divulgação do projeto final com
anuência do(s) autor(es)), além do novo modelo da ata da defesa. Após discussões sobre o novo
formato da ata da defesa, os membros do NDE decidiram: (i) isentar o livro atual de atas, pois seu
modelo difere bastante do novo formato, (ii) criar um livro de atas único para os dois cursos – BCC e
TSI e (iii) adotar um modelo de ata para a disciplina de Concepção e Elaboração de Trabalho Final, o
o qual não precisa seguir a rigorosidade do modelo da ata da defesa. Ficou decidido que o prof. Fábio
produzirá um modelo de ata para o item (iii). Os membros também sugeriram modificações no novo
modelo da ata da defesa como inserção dos campos de matrícula para o(s) aluno(s) e CPF/SIAPE
para os membros da banca. Tais sugestões ficaram de ser apresentadas ao DEPES pelo prof.
Eduardo Bezerra. Os membros do NDE também decidiram por modificar a titulação exigida aos
membros da banca de mestrado para graduação com anuência do orientador. O prof. Eduardo
Bezerra sugeriu que seja inserido no manual os links para os documentos gerais do DEPES e para o
regulamento geral de Trabalhos de Conclusão de Curso da instituição. Em seguida, a prof. Kele
apresentou o terceiro item de pauta, apresentação de demandas para capacitação docente, indicando
os seguintes professores como interessados na capacitação: Diego Brandão, Eduardo Bezerra,
Eduardo Ogasawara, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, Myrna Amorim e Pedro Gonzalez. Esses
professores enviaram uma primeira versão dos planos de estudos, as quais foram apresentadas pela
prof. Kele. Após discussões sobre questões a serem preenchidas no plano de capacitação, as quais
estavam gerando dúvidas, foi sugerido que os professores enviassem uma nova versão nos planos de
capacitação, com respostas mais completas. Ficou decidido que os novos planos seriam
apresentados em próxima reunião do NDE. Devido ao limite de tempo, o quarto item de pauta, revisão
das disciplinas do grupo 1, foi adiado. Em seguida a reunião foi aberta para discussão de assuntos
gerais, sendo encerrada às 18:20. Nada mais tendo sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a
presente ata, em total de duas páginas, que vai por mim assinada abaixo.

