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ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CST EM SISTEMAS PARA INTERNET - 18/05/2020 
 
Às quatorze horas do dia dezoito de maio do ano dois mil e vinte, através da plataforma para 
reuniões online Google Meet, 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. Atualização dos sistemas acadêmicos. O presidente informou aos presentes que, durante esse 

período de suspensão das atividades presenciais, foi feita a atualização da situação acadêmica 
dos alunos no SUAP e que no Q-Acadêmico está previsto para esta atualização ser iniciada ainda 
esta semana, o que trará dados mais consistentes a respeito da evasão e retenção no curso.   

2. Novo coordenador do curso. O presidente informou aos presentes que o mandato atual da 
coordenação já foi encerrado, havendo a necessidade urgente de se indicar o nome do novo 
coordenador para a DDE, uma vez que será emitida a portaria coletiva para os novos mandatos. 
Diante da ausência de possíveis candidatos, o professor Thiago Moura se colocou disponível 
para assumir a função, com a concordância de todos. A professora Valéria Maciel sugeriu ainda 
que fosse definida pela UA2 critérios para se estabelecer uma lista dos coordenadores no futuro, 
a fim de tornar o processo o mais abrangente possível.     

3. Proposta de Atividades complementares. Como forma de se criar atividades complementares 
para os alunos durante esse período de suspensão das aulas, o presidente propôs a organização 
de mesas redondas online, com a presença de alguns convidados externos e mediada por algum 
docente do curso. Essa proposta foi bem aceita por todos e o professor Luiz Carlos ficou de 
disponibilizar uma planilha para que os demais possam colocar sugestões de temas.  

4. Proposta de Capacitações. O professor Gustavo Wagner propôs a criação de uma lista de 
possíveis cursos para a capacitação do corpo docente. O presidente enfatizou também a 
necessidade dessas capacitações serem direcionadas à necessidade das disciplinas, de acordo 
com o planejamento de alocação de professores para os próximos períodos. A ideia foi bem 
aceita e será aperfeiçoada na próxima reunião do NDE. 

O Presidente encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos. E, lavrada a presente ata que, 
sendo aprovada, vai assinada pelos membros do NDE presentes. 
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