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Aos vinte e nove dias do mês de junho 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 dezesseis horas e quarenta 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. Análise do pedido de criação de disciplina optativa "Testes de Software",             
requerente: prof Rodrigo Alves Costa. 2. Análise do pedido de criação de disciplina             
optativa "Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML", requerente: prof:         
Pablo Ribeiro Suárez. 3. Análise do pedido de criação de disciplina optativa "Big Data              
Management and Mining", requerente: prof Jefferson Felipe Silva de Lima 1. PAUTA: 1.             
Análise do pedido de criação de disciplina optativa "Testes de Software", requerente:            
prof Rodrigo Alves Costa. O pedido foi apresentado aos presentes, que o discutiram e              
analisaram. Estando todos instruídos, o pedido foi colocado em votação, e foi aprovado por              
unanimidade. PAUTA: 2. Análise do pedido de criação de disciplina optativa           
"Desenvolvimento Orientado a Componentes com UML", requerente: prof: Pablo         
Ribeiro Suárez. O pedido foi apresentado aos presentes, que o discutiram e analisaram.             
Estando todos instruídos, o pedido foi colocado em votação, e foi aprovado por unanimidade.              
PAUTA. 3. Análise do pedido de criação de disciplina optativa "Big Data Management             
and Mining", requerente: prof Jefferson Felipe Silva de Lima. O pedido foi apresentado             
aos presentes, que o discutiram e analisaram, especialmente quanto à natureza do pedido da              
disciplina ser ministrada em língua inglesa. Estando todos instruídos, o pedido foi colocado             
em votação, e foi aprovado por unanimidade. 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 dezessete horas e vinte 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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