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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. Construção dos instrumentos de avaliação para            
seminários e projetos. PAUTA: 2. Discussão e definição dos pré e pós-requisitos da             
nova grade curricular. PAUTA: 1. Construção dos instrumentos de avaliação para           
seminários e projetos. O professor Rodrigo Alves Costa iniciou os trabalhos exibindo um             
novo esboço dos instrumentos de avaliação para seminários e projetos, solicitando em            
seguida aos membros do NDE uma analise. Após a apreciação dos membros, foram             
sugeridas alterações pontuais nos quesitos descritos em ambos os instrumentos. Após a            
discussão, o modelo final foi deferido pelo presidente e encaminhado distribuição entre os             
demais professores. PAUTA: 2. Discussão e definição dos pré e pós-requisitos da nova             
grade curricular. Como discussão inicial, houve uma atualização dos fatos ocorridos em            
relação as alterações que a grade sofreu desde a última reunião em que o assunto foi                
iniciado. Após esse momento, o presidente distribuiu entre os membros uma listagem com as              
disciplinas que deveriam constar na nova grade curricular e o próprio começou a dar forma ao                
que seria a nova grade, começando com as disciplinas do primeiro período. Ao passo em que                
as disciplinas eram elencadas, os membros começaram a eleger os pré e pós-requisitos que              
cada disciplinas deveria obedecer. Após várias alterações, a nova grade foi, finalmente,            
definida e deferida pelo presidente que aprovou a atuação decisiva dos membros em             
observar a importância que desta etapa no processo de construção do novo projeto político              
do curso. 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 dezoito horas e vinte e três minutos. 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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