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Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às 16 horas, na sala 08, reuniramse os docentes do Curso de Licenciatura em Computação da Unidade de Informática do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, campus Cajazeiras, sob a
coordenação do Professor Aristofânio, que abriu a sessão repassando o ponto de pauta,
Modificação do PPC do Curso de Licenciatura em Computação, e dando início as discussões,
onde o Professor Aristofânio relatou um histórico de problemas ocorridos no primeiro período
deste curso devido a divergência do Material Didático com a ementa das disciplinas, depois
explicou que, em reunião com a coordenação da UAB, descobriu-se que os materiais didáticos
até o momento não tinham sido comprados/licitados e que o Professores Alves iria ver a
possibilidade de imprimir diretamente na gráfica do IFPB. Após isto iniciou-se uma análise
sobre algumas das disciplinas, onde o Prof. Hegildo afirmou que o seu material didático não
tinha o conteúdo completo da disciplina, faltando a parte de História da Educação. O professor
Dimas também se pronunciou, mas afirmou que o material da sua disciplina contemplava todo
o conteúdo, mas que era muito superficial. A professora Elaine afirmou que o maior problema
de ensino-aprendizado de sua disciplina, Lógica e Algorítimo, fora a adoção do material
didático que adotara. O aluno, represente discente do Colegiado, Anifrâncio Pereira, solicitou a
palavra e reclamou da falta de material impresso, da qualidade do conteúdo dos materiais
didáticos, informando que mesmo quando era compatível com a ementa não ajudava o aluno a
resolver atividades, etc e que a disciplina de Matemática Discreta estava com conteúdo muito
difícil para um aluno de segundo período. A profa Nádia, responsável pela disciplina de
Matemática, ratificou a alegação do alunos e afirmou que tal conteúdo encontrava-se muito
avançado e incompatível com a carga horária, além de deixar claro que o material didático não
atendia nem em conteúdo, nem em didática, as necessidade de aprendizado da disciplina, que
irá buscar outros meios de ensinar o aluno na plataforma e outros materiais para complementar
o conhecimento. Questionado por Ricardo Job, e para que todos pudessem entender a
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procedência do Material Didático, o Prof. Aristofânio explicou que tais materiais foram
selecionados pelo Prof. Giovanni e pelo Prof. Daladier durante o início do curso e que agora,
devido a estes problemas, inclusive constatados pelos professores, deveria-se reavaliar os
materiais e as ementas, uma vez que a os materiais foram adotados para as ementas atuais.
Após discussão foi proposto pelo Prof. Hegildo que fosse avaliado as ementas em termos do
perfil do egresso e dos temas atuais abordados pelas disciplinas paralelamente a avaliação do
material. Discutido e aprovado por unanimidade a proposta do professor Hegildo, fizera-se o
seguinte encaminhamento: i) criar uma comissão responsável por tal avaliação de ementas e
materiais formada pelo Prof. Aristofânio, Profa. Elaine e por Livaldina Salviano da Nobrega; ii) a
comissão deveria focar no 1º, 2º e 3º período do curso, visto que estes estão previtos para
oferta em 2015.2; iii) o prazo para conclusão das avaliações será de 90 dias e iv) a comissão
deverá apresentar as mudanças para o NDE ao final em forma de relatório. Por fim, eu, Prof.
Aristofânio_______________________, Coordenador do Curso de Licenciatura em
Computação e Informática e Membro da NDE, encerrei a reunião e nada mais havendo a tratar,
lavrei, transcrevi e assinei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos
demais membros da área, conforme lista de presença abaixo.
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