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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 dezesseis horas. 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. Avaliação              
do primeiro ano letivo de dois mil e dezessete. 2. Definição sobre o voto no Conselho                
de Pesquisa (CONSEPE) sobre o Calendário 2018. PAUTA 1. Avaliação do primeiro            
semestre letivo de dois mil e dezessete. O professor Rodrigo informou que, inicialmente, foi              
registrado que o curso possui sete vagas ociosas com uma taxa de evasão média de 6,45%,                
estando acima da meta estipulada para dois mil e quatorze de 4%. Registrou-se que no               
segundo semestre de dois e doze, havia três alunos participando do Programa Ciência sem              
Fronteiras atingindo a meta proposta pelo Colegiado do Curso. Quanto ao Projeto Jovens             
Talentos para Ciência, dos dez alunos participantes, cinco tiveram cem por cento de             
aproveitamento nos dois primeiros semestres letivos, dois tiveram aproveitamento acima de           
noventa por cento, dois alunos tiveram aproveitamento entre sessenta e quatro e setenta e              
nove por cento e um participante evadiu. A taxa de reprovação por nota no segundo semestre                
de dois mil e doze ficou em 4,88%, abaixo da meta de quinze por cento. O coordenador                 
agradeceu o empenho de todos e renovou o pedido para que alunos e professores se               
empenhem para melhorar os índices obtidos no segundo semestre letivo de dois mil e doze.               
PAUTA 2. Definição sobre o voto no Conselho de Pesquisa (CONSEPE) sobre o             
Calendário 2018. A maioria dos presentes decidiu pelo voto de acordo com a Lei de               
Diretrizes e Bases da Educação, ou seja, com 100 dias letivos corridos sem intervalo para a                
Copa do Mundo, com exceção dos dias de jogos do Brasil. 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 quinze horas 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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