CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (DEPIN)
Ata da 8ª Reunião de NDE realizada em 31 de outubro de 2018
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No trigésimo primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se às 16:45h no
laboratório 3 para realização de reunião de NDE os integrantes do NDE do Curso de Bacharelado em
Ciência da Computação, professores Fábio Júnior, Jorge de Abreu Soares, Kele Belloze, Carmen Asp,
Myrna Amorim; os integrantes do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet,
professores Jorge Soares e Kele Belloze (integrantes de ambos colegiados), Eduardo Bezerra, Carlos
Schocair, Diogo Mendonça e Rafael Castaneda. A professora Kele Belloze iniciou a reunião
removendo o primeiro item de pauta, que seria a aprovação da ata da 7ª reunião ordinária de NDE
ocorrida em 17/10/2018, o item foi removido, pois por problemas técnicos a ata não foi disponibilizada
previamente para os membros do NDE. Em seguida a professora Kele Belloze apresentou o segundo
item de pauta, a continuação da revisão da disciplina de Empreendedorismo. A professora iniciou a
revisão da disciplina de Empreendedorismo com uma retrospectiva de sua evolução durante o
processo de revisão curricular, desde a 2ª reunião ordinária do NDE, juntamente com a participação
da coordenação de administração. Apresentou para os membros do NDE uma comparação do
programa antigo e da nova proposta, criada com a colaboração do Prof. Diogo Mendonça, que
trabalhou por modernizar a ementa para a realidade atual do empreendedorismo dentro do mercado
da computação. Após deliberação o NDE decidiu por apresentar a proposta do Professor Diogo à
coordenação de administração para que a mesma ajude o NDE a compreender melhor os pontos em
que ambos os programas podem ser mesclados. Em seguida a professora Kele Belloze abriu o
terceiro item de pauta, a apresentação de proposta da disciplina Processos de Negócios, pelo
professor Diogo Mendonça. Após deliberação, a professora Kele apresentou três encaminhamentos:
(1) Aprovar a disciplina; (2) Não aprovar a disciplina; (3) Postergar a aprovação da disciplina. O NDE
deliberou pelo encaminhamento (1) com seis votos (Diogo, Fábio, Carmen, Kele, Jorge e Rafael), o
encaminhamento (3) contabilizou dois votos (Myrna, Eduardo), e o Professor Schocair se absteve.
Uma vez que a disciplina foi aprovada, a professora Kele apresentou então três encaminhamentos
decorrentes: (1) Enquadrar a disciplina como obrigatória; ou (2) Enquadrar a disciplina como optativa;
ou (3) postergar a decisão sobre o enquadramento da disciplina. O NDE deliberou pelo
encaminhamento (3) com seis votos (Fábio, Kele, Myrna, Eduardo, Diogo e Rafael), ficando o
encaminhamento (1) com três votos (Carmen, Jorge e Schocair). 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 uma página, que vai por mim assinada abaixo.

