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Aos oito dias do mês de outubro 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 quatorze horas e dez 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. Recurso para compra de livros – o que diz o instrumento de avaliação de                
cursos de graduação do Inep, de outubro de 2017. O professor Rodrigo informou que, no               
dia 4 de outubro do ano corrente, a Secretaria do Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD)              
informou a possibilidade da realização da compra de livros para os cursos de graduação,              
sendo o processo de registro das requisições realizado por memorando. Foi comunicado que             
o recurso disponibilizado para cada curso estava na ordem de vinte e sete mil reais, sendo                
priorizados os títulos cadastrados nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs). Nesse sentido,            
de forma à destinação otimizada do recurso, o professor apresentou estudo indicando, em             
função da prioridade e curto tempo para a requisição, a possibilidade de solicitação de              
exemplares da bibliografia específica do curso em quantitativo inferior à proporção           
estabelecida no antigo Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação de dezembro de             
2015. Proposta acatada pelos demais professores após breve deliberação. Além disso, o            
professor Rodrigo destacou que o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação de             
outubro de 2017 não indica, de forma objetiva, o número de títulos e proporção de               
exemplares por vagas, tanto para a bibliografia básica quanto para a bibliografia            
complementar, cabendo ao NDE apresentar estudo que embase e valide o estabelecimento            
de tal quantitativo para as disciplinas do curso. 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 quatorze horas e quarenta e cinco             
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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