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ATA DE REUNIÃO DO NDE DO CST EM SISTEMAS PARA INTERNET 
DATA: 21/11/2019 

 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de novembro 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. Evasão de alunos contratados por empresas. O presidente informou aos presentes sobre um 

problema que está elevando o índice de evasão de alunos: a contratação destes pelas empresas 
as quais estão estagiando. Após breve discussão, foi sugerido para a Coordenação do Curso 
explicar aos alunos sobre as possibilidades de permanência caso sejam contratados durante o 
curso. 

2. Responsável pela Monitoria em SI. O presidente informou aos presentes que já foi emitida a 
portaria do prof. Fausto como responsável pela Monitoria do curso durante o semestre letivo 
atual, conforme foi decidido na reunião anterior. 

3. Proposta do Programa de Tutoria. O grupo responsável por apresentar a proposta para o 
Programa de Tutoria (profs. Cândido, Gustavo, Luiz Carlos e Heremita) ficou discutindo sobre 
esse tema. Essa discussão será continuada na próxima reunião. 

4. Análise da Avaliação do Curso. O grupo responsável por apresentar a análise sobre a Avaliação 
do Curso (profs. Alex, Crishane, Edemberg e Fausto) ficou discutindo sobre esse tema. Essa 
discussão será continuada na próxima reunião. 

5. Data da próxima reunião. A próxima reunião ficou agendada para o dia 19 de dezembro do 
corrente ano. 

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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