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Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, aconteceu uma reunião                 
ordinária do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Ciência da Computação, do             
Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, da Universidade Estadual da Paraíba,            
Campus VII - Governador Antônio Mariz, na sala da Coordenação do curso de Ciência da               
Computação, no referido campus, sendo iniciada às dez horas e quinze minutos. Composta a              
mesa de trabalho, presidiu a reunião o professor Wellington Candeia de Araújo, Coordenador             
Adjunto do curso de Computação e presidente do NDE. Foram registradas as presenças dos              
docentes Cheyenne Ribeiro Guedes Isidro Abílio, Rodrigo Alves Costa, Kezia Vasconcelos           
Oliveira Dantas e Jannayna Domingues Barros Filgueira, havendo portanto quórum para o            
início da reunião. O presidente Rodrigo declarou aberta a sessão, deu as boas vindas aos               
presentes e iniciaram as discussões sobre a pauta, que segue detalhada a seguir. PAUTA: 1.               
Aumento de vagas no curso de Ciência da Computação do Campus VII da UEPB. 2.               
Relatório de reconhecimento do curso emitido pelo INEP – pontos fortes e fracos. 3. O               
professor Sérgio Morais manifestou a sua disponibilidade de lecionar a disciplina           
eletiva Tópicos Especiais em Linguagens de Programação 1. PAUTA: 1. Aumento de            
vagas no curso de Ciência da Computação do Campus VII da UEPB. O coordenador do               
curso, professor Rodrigo Alves Costa, esclareceu aos presentes que, por decisão do            
Conselho Superior da UEPB (Resolução CONSUNI n. 13/2012), o número de vagas de             
ingresso no Curso de Computação foi ampliado de 40 vagas anuais, em 2016, para 80 vagas                
anuais em 2017. Esclareceu, ainda, que a Coordenação do Curso não foi consultada sobre o               
aumento de vagas de ingresso e só ficou sabendo do fato por meio dos editais dos programas                 
de ingresso após sua publicação. PAUTA: 2. Relatório de reconhecimento do curso            
emitido pelo INEP – pontos fortes e fracos. Após leitura e discussão do relatório de               
reconhecimento do curso emitido em novembro de dois mil e doze, chegou-se aos seguintes              
pontos fortes: 1- A matriz curricular do Curso está em conformidade com as Diretrizes              
Curriculares Nacionais. 2- A Coordenação do Curso possui excelente relacionamento com           
docentes e discentes. 3- Os objetivos do Curso apresentam coerência com o perfil desejado              
do egresso. 4- O projeto do Curso apresenta de forma adequada as competências esperadas              
do egresso. 5- O Núcleo Docente Estruturante (NDE) atua ativamente na elaboração,            
consolidação e acompanhamento do Curso. Quanto aos pontos fracos do curso, foram            
identificados: 1- Não foi realizado estudo sobre o mercado de trabalho. 2- Falta de disciplina               
obrigatória de Representação Gráfica. 3- Falta de vagas de estágio. 4- Não é possível              
observar melhorias em função de autoavaliação realizada pela Comissão Própria de           
Avaliação - CPA da UEPB. 5- Pouca experiência profissional do corpo docente fora do              



magistério. 6- Falta de laboratórios didáticos especializados para o Curso. II.3. Proposta do             
Departamento de Matemática criação da disciplina Calculo Numerico, com 4 créditos, em            
substituição à disciplina obrigatória 87035 – Calculo Numerico. Proposta aprovada por           
unanimidade. PAUTA. 3. O professor Sérgio Morais manifestou a sua disponibilidade de            
lecionar a disciplina eletiva Tópicos Especiais em Linguagens de Programação. Para           
finalizar, como nada mais havia a ser tratado, foi franqueada a palavra aos presentes e como                
ninguém mais quis fazer uso dela, o presidente solicitou o encerramento da reunião, às onze               
horas e vinte e sete minutos. Ato contínuo solicitou o presidente. Sem mais assuntos a tratar,                
eu, Wellington Candeia de Araújo, lavrei a presente ata que, após lida, foi assinada por todos                
os membros do NDE presentes à reunião.  
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