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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 dezesseis horas e quinze 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. 1. Aprovação dos instrumentos de avaliação             
para seminários e projetos tendo em vista a implantação do Acervo Acadêmico.            
PAUTA: 2. Discussão sobre o padrão de carga horária, de 40 horas ou 80 horas,               
da nova grade curricular. PAUTA: 1. Aprovação dos instrumentos de avaliação           
para seminários e projetos tendo em vista a implantação do Acervo Acadêmico.            
O professor Rodrigo iniciou os trabalhos recebendo o feedback dos membros do NDE             
a respeito dos novos instrumentos de avaliação para seminários e projetos. Um            
esboço desenvolvido pelos professores foi analisado e submetido a alterações          
pontuais a fim de consumar um modelo genérico que atenda a todas as disciplinas e               
definido como um documento de caráter individual. Após a discussão, o modelo final             
foi deferido pelo presidente e encaminhado aos demais professores. PAUTA: 2.           
Discussão sobre o padrão de carga horária, de 40 horas ou 80 horas, da nova               
grade curricular. A motivação para essa discussão surgiu após uma análise acerca            
dos pontos positivos e negativos de uma carga horária de 40 ou de 80 horas. Como                
ponto positivo à favor da carga horária de 40 horas estaria a facilidade em alocar               
disciplinas para alunos desblocados, além da atualização pontual das ementas em           
função do avanço contínuo dos conceitos da área de tecnologia. Em contrapartida, a             
carga horária de 80 horas maximizaria a carga horária do professor na sua atuação              
dentro do curso, aumentando sua expectativa em tornar-se um professor de           
dedicação parcial ou integral, tendendo a uma minimização, ou até uma total            
exclusão, do perfil de professor horista. Tendo em vista a complexidade da pauta, o              
presidente informou aos membros do NDE que uma consulta à PROGRAD seria            



realizada. Para finalizar, como nada mais havia a ser tratado, foi franqueada a palavra              
aos presentes, como ninguém mais quis fazer uso dela, o presidente solicitou o             
encerramento da reunião, às dezessete horas e cinquenta e dois minutos, ato            
contínuo solicitou a secretária. 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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