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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, aconteceu uma reunião                   
ordinária do Nucleo 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 quinte minutos. Composta a              
mesa de trabalho, presidiu a reunião o professor Rodrigo Alves Costa, Coordenador do curso              
de Computação e presidente do NDE. Foram registradas as presenças dos docentes Pablo             
Ribeiro Suárez, Wellington Candeia de Araújo 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. Inclusão dos requisitos legais e normativos do             
instrumento de avaliação de cursos de graduação dos SINAES no Projeto Pedagógico            
do Curso. 2. Revisão de todos os conteúdos do INEP como preparação para a avaliação               
do ENADE. PAUTA: 1. Inclusão dos requisitos legais e normativos do instrumento de             
avaliação de cursos de graduação dos SINAES no Projeto Pedagógico do Curso. O             
professor Rodrigo solicitou aos membros do NDE a apresentação do projeto com os             
requisitos identificados anteriormente e devidamente adicionados ao documento. O professor          
Pablo então solicitou a palavra e expôs o instrumento matricial contido na Nota Técnica Nº               
14/2014, que organiza os requisitos em cinco eixos, dos quais dois foram destacados e              
discutidos, sendo o eixo 1 que contempla o Planejamento e Avaliação Institucional; e o 3 que                
descreve as Políticas Acadêmicas para o Ensino, Pesquisa e Extensão, a Comunicação com             
a Sociedade e as Políticas de atendimento aos Discentes. Revisadas as inclusões, o             
presidente teceu alguns comentários acerca da importância das alterações, definindo a ação            
como concluída. PAUTA: 2. Revisão de todos os conteúdos do INEP como preparação             
para a avaliação do ENADE. O professor Rodrigo ressaltou a importância do ciclo avaliativo              
realizado pelo ENADE e solicitou aos membros do NDE a realização de uma minuciosa              
revisão de todos os conteúdos propostos pelo INEP, provocando uma nova alteração no             
projeto pedagógico do curso, sendo esta, deferida sumariamente. 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, Rodrigo Alves              
Costa, lavrei a presente ata que, após lida, foi assinada por todos os membros do NDE                
presentes à reunião.  
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