CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (DEPIN)
Ata da 3ª Reunião de NDE realizada em 13 de junho 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 – Diogo
Mendonça, Eduardo Bezerra e Rafael Castaneda; e o professor convidado Gustavo Guedes. Em
seguida a professora Kele Belloze apresentou o primeiro item de pauta, a aprovação das atas da 2ª
reunião ordinária de NDE ocorrida em 18/04/2018, e da 1ª reunião extraordinária de NDE ocorrida em
02/05/2018, aprovadas por unanimidade. Em seguida a professora Kele Belloze apresentou o
segundo item de pauta, a revisão das disciplinas do grupo 1: (a) Organização de Estruturas de
Arquivos; (b) Programação Orientada a Objetos; (c) Programação de Software para Web. Após
deliberação dos professores foram propostas mudanças para as disciplinas de Organização de
Estruturas de Arquivos e Programação Orientada a Objetos, anexadas a esta ata de reunião, nos
respectivos planos de ensino com as mudanças indicadas. Não houve tempo hábil para deliberar
sobre a disciplina de Programação de Software para Web, de maneira que o NDE deliberou por deixála para a próxima reunião. Em seguida a reunião foi aberta para discussão de assuntos gerais, sendo
encerrada às 18:30. Nada mais tendo sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em
total de duas páginas, que vai por mim assinada abaixo.

