CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (DEPIN)
Ata da 10ª Reunião de NDE realizada em 05 de dezembro de 2018
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No quinto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se às 17:20h no laboratório
3 para realização de reunião de NDE os integrantes do NDE do Curso de Bacharelado em Ciência da
Computação, professores Fábio Júnior, Kele Belloze, Jorge Soares, Carmem Asp, Laércio Brito e
Myrna Amorim; e os integrantes do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet,
os professores Kele Belloze e Jorge Soares (integrantes de ambos colegiados), Diogo Mendonça,
Renato Mauro, Glauco Amorim e Rafael Castaneda. A professora Kele Belloze iniciou a reunião com o
primeiro item de pauta, a aprovação da ata da 9ª reunião de ordinária de NDE ocorrida em
14/11/2018, aprovada por unanimidade. Em seguida a professora Kele Belloze solicitou a inversão de
pauta entre os itens (2) Revisão da disciplina Engenharia de Requisitos e (3) Continuidade da revisão
da disciplina de Empreendedorismo. Ao abrir então o novo segundo item de pauta, a continuidade da
revisão da disciplina de Empreendedorismo, a professora Kele apresentou novos documentos
oriundos da coordenação de Administração, com detalhamento aula a aula e as considerações da
coordenação sobre a proposta mais recente confeccionada pelo Prof. Diogo. Após deliberações o
Prof. Diogo indicou que o tópico “Padrões de Modelo de Negócio” deveria estar obrigatoriamente
explícito no programa final da disciplina enviada pela coordenação de Administração, e solicitou ao
NDE que encaminhe para a coordenação de administração solicitação para incluir o item em seu
programa, dando ênfase em padrões de modelo de negócios digitais para os alunos de informática,
que aprovou a medida por unanimidade. Após mais deliberações, onde parte do NDE já se
apresentou disposta a decidir pela aprovação da disciplina, independentemente da inclusão do item
“Padrões de Modelo de Negócio”, o Prof. Diogo apresentou encaminhamento para que o NDE
aguardasse a resposta da coordenação de Administração antes de decidir pela aprovação da
disciplina. O encaminhamento foi indeferido com 3 votos a favor (Diogo, Fábio e Brito) e 7 votos
contra. Após esta votação a Prof. Kele apresentou encaminhamento para que o NDE considere a
disciplina aprovada independentemente da inclusão do item solicitado. O encaminhamento foi deferido
com 7 votos a favor e 3 votos contra (Diogo, Fábio e Brito). Por falta de tempo, o novo terceiro item de
pauta, “Revisão da disciplina Engenharia de Requisitos”, foi adiado para uma reunião futura. Em
seguida a reunião foi aberta para discussão de assuntos gerais, sendo encerrada às 18:00. Nada mais
tendo sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai
por mim assinada abaixo.

