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ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CST EM SISTEMAS PARA INTERNET 
DATA: 17/10/2019 

 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezessete de outubro do ano dois mil e dezenove, na Sala de 
Reuniões da Unidade Acadêmica de Informação e Comunicação, no Campus João Pessoa do 
Instituto Federal da Paraíba, realizou-se uma reunião do NDE do Curso Superior de Tecnologia em 
Sistemas para Internet, sob a presidência do Prof. Candido José Ramos do Egypto, estando presentes 
os participantes citados no final desta ata.  
Iniciando a reunião, o presidente cumprimentou a todos os presentes, externando-lhes as suas 
boas-vindas. Em seguida, o presidente declarou aberta a reunião e passou a pauta.   
 
1. Sugestão de nomes para Coordenador e Substituto do CSTSI 
O presidente comunicou aos presentes que seu mandato encerra ao final do semestre letivo atual 
e propôs que os demais membros sugerissem os possíveis nomes para ocupar a função de 
coordenador do curso e do substituto. Foi proposto então os nomes de Luiz Carlos Rodrigues Chaves 
e de Fausto Veras Maranhão Ayres, coordenador e substituto, respectivamente.  
 
2. Coordenação das atividades da Monitoria em SI 
O presidente relatou a necessidade de se eleger um dos professores do curso para coordenar as 
atividades de monitoria. O professor Fausto Veras Maranhão Ayres se ofereceu para isso, tendo a 
concordância dos demais membros. 
 
3. Comissão para coordenar as atividades de Pesquisa, Extensão e Inovação 
Foi discutida a necessidade de se ter um melhor controle e acompanhamento dos projetos de 
pesquisa, extensão e inovação na área do curso. Foi sugerida a criação de uma comissão para isso, 
e que ela seja abrangente para toda a UA2, não só para o curso de SI. Foram sugeridos os nomes 
dos professores Lafayette, Nadja, Heremita e Luciana para compor essa comissão. O presidente 
ficou de contactar esses professores e, caso estejam de acordo, solicitar e emissão de portaria. 
 
4. Comissão para acompanhar a Evasão/Retenção no curso de SI 
Foi discutida a necessidade de se ter um melhor controle e acompanhamento da evasão e retenção 
dos alunos do curso de SI. não só para o curso. Foi sugerida a criação de uma comissão para isso, 
presidida pelo professor Paulo Costa, que já está com essa mesma atribuição no curso de Redes. O 
presidente ficou de contactar o professor Paulo Costa e outros professores que queiram participar, 
para então solicitar e emissão de portaria. 
 
5. Programa de Tutoria 
O presidente informou a respeito do Programa de Tutoria que está sendo estudado pela DG para 
implantação no campus. Ficou definido um grupo formado pelos professores Cândido, Gustavo, Luiz 
Carlos, Heremita e Thiago Moura para discutir e apresentar na próxima reunião uma proposta a 
respeito desse tema. 
 
6. Núcleos de Aprendizagem 
Foi sugerido pelo presidente a implantação de Núcleos de Aprendizagem no curso de SI. Após breve 
discussão, ficou decidido deixar esse assunto como pauta da próxima reunião. 
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7. Avaliação do Curso 
Após discussão a respeito das avaliações internas do curso, ficou definido um grupo formado pelos 
professores Alex, Crishane, Edemberg, Fausto, Juliana e Valéria para discutir e apresentar na 
próxima reunião uma análise e sugestões a respeito desse tema. 
 
8. Necessidade de novos professores 
Foi informado pelo presidente a possibilidade da vinda de alguns professores, via cooperação 
técnica, para ministrar algumas disciplinas do curso. Após discussões, foi recomendado a 
coordenação do curso pra cobrar da chefia da UA2 um planejamento da necessidade de carga 
horária futura.  
 
9. Laboratório para o POP 
Foi alertada pela professora Valéria da necessidade de haver, por parte da UA2, uma maior atenção 
ao funcionamento do POP, haja visto que esse projeto tem trazido grandes benefícios para o 
desenvolvimento dos nossos alunos. Após breve discussão, ficou recomendado à coordenação do 
curso um maior empenho, junto à chefia da UA2, para a disponibilização de um ambiente para a 
instalação do laboratório do POP, uma vez que as máquinas já foram obtidas.  
 
10. Calendários das reuniões do NDE em 2019.2 
Ficou definido para as próximas reuniões ocorrerão no horário da quinta-feira, de 09:30 às 11:30. A 
próxima reunião ficou agendada para o dia 14/11/2019. 
 
O Presidente encerrou a reunião às onze horas e trinta minutos. E, lavrada a presente ata que, sendo 
aprovada, vai assinada pelos membros do NDE presentes. 
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