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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 treze horas. 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. Discussão dos requisitos e proposição da            
criação dos documentos referentes ao Acervo Acadêmico. PAUTA: 2. Discussão          
e criação dos instrumentos de avaliação para seminários e projetos tendo em            
vista a implantação do Acervo Acadêmico. PAUTA: 1. Discussão dos requisitos           
e proposição da criação dos documentos referentes ao Acervo Acadêmico. O           
professor Rodrigo iniciou a discussão informando aos membros do NDE que a partir             
deste semestre, todas as avaliações aplicadas em sala de aula deverão ser            
encaminhadas aos alunos para sua apreciação e possíveis questionamentos e/ou          
correções, para logo em seguida, serem recolhidas pelos professores. Estes artefatos           
irão compor o Acervo Acadêmico que terão prazo de guarda conforme descrito na             
portaria Nº 1.224 de 18 de dezembro de 2013. Após os informes realizados pelo              
presidente, os membros do NDE então sugeriram a leitura da portaria, na íntegra, a              
fim de obter mais informações a respeito dos novos procedimentos. PAUTA: 2.            
Discussão e criação dos instrumentos de avaliação para seminários e projetos           
tendo em vista a implantação do Acervo Acadêmico. Tendo em vista os novos             
procedimentos referentes ao Acervo Acadêmico realçados na pauta anterior, o NDE           
se questionou como seria a manutenção dos registros de avaliações que diferem do             
tipo convencional que são as provas. Após o momento de discussão, o presidente             
determinou aos membros do NDE, o desenvolvimento de dois instrumentos genéricos           
que permitam a avaliação tanto dos seminários realizados nas disciplinas teóricas,           
quanto dos projetos executados como avaliação de disciplinas práticas. Após          
absorção, os membros do NDE firmaram a apresentação dos documentos como           



pauta para a próxima reunião. 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 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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