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ATA DA REUNIÃO DO NDE DO CST EM SISTEMAS PARA INTERNET 

REUNIÃO Nº 01/2018 

DATA: 18/04/2018 
 

Às nove horas do dia dezoito de abril do ano dois mil e dezoito, 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. Apresentação das tarefas pendentes da última reunião. 

a) Diferença das finalidades do NDE e do Colegiado. A Profª Damires pesquisou e apresentou as 
diferenças, deixando claro que o papel do NDE é de caráter consultivo, enquanto o Colegiado é 
deliberativo. 

b) Apresentação da nova matriz curricular do curso de Redes de Computadores. O Prof. Luiz Carlos 
apresentou a matriz, enfatizando as alterações em relação a matriz anterior do curso de Redes. 
Nesse momento houve uma discussão preliminar comparando essas mudanças com uma 
possível replicação na matriz de Sistemas para Internet, sem, no entanto, a se chegar a nenhuma 
decisão, deixando-se para novas discussões no futuro. 

c) Discussões anteriores sobre possível mudança no curso. A prof.ª Valéria apresentou os pontos 
discutidos nas reuniões anteriores do NDE acerca dessa questão. 

Foi sugerido a elaboração de um questionário de avaliação para a Pedagogia aplicar aos alunos 
e professores. A prof.ª Crishane ficou encarregada de executar esta tarefa. 

Além disso, o prof. Fausto ficou de apresentar na próxima reunião uma análise da avaliação da 
última renovação do reconhecimento do curso feita pelo MEC. 

d)  Criação de um horário padrão 

O presidente sugeriu a criação de um horário padrão, o qual seria montado pensando-se 
exclusivamente em critérios pedagógicos e sem levar em conta restrições de professores. Os 
demais membros não foram a favor, por considerar que haveria muita dificuldade para se 
montar e gerenciar um horário dessa forma. 

Entretanto, foi sugerido pelos membros a criação de um horário padrão para as reuniões do 
curso, do NDE e do Colegiado. O prof. Cândido, coordenador do curso, ficou encarregado de 
verificar essa possibilidade.  

e) Integração interdisciplinar 

O prof. Luiz Carlos expôs a necessidade de haver uma maior integração entre as disciplinas. Foi 
sugerido então haver reuniões entre os professores de disciplinas com conteúdos inter-
relacionados para se trabalhar esse aspecto. 

f) Revisão da sistemática para os TCC’s 

Em virtude do adiantado da hora, esse ponto da pauta ficou transferido para a próxima reunião. 
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O Presidente encerrou a reunião às dezoito horas. E, lavrada a presente ata que, sendo aprovada, 
vai assinada pelos membros do NDE presentes. 
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