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ATA DA REUNIÃO DO NDE DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET 

REUNIÃO: 002/2015  DATA: sexta feira, 11 de setembro de 2015 

 

Aos onze de setembro de dois mil e quinze, às dezessete horas e trinta minutos, na sala de reuniões da 

Unidade Acadêmica de Informática, iniciou-se a reunião do NDE (Núcleo Docente Estruturante) do Curso 

Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFPB, Campus João Pessoa, com a presença dos 

professores (em ordem alfabética) DAMIRES YLUSKA DE SOUZA FERNANDES, FAUSTO VERAS MARANHAO 

AYRES, FRANCISCO PETRÔNIO ALENCAR DE MEDEIROS, FREDERICO COSTA GUEDES PEREIRA, HEREMITA 

BRASILEIRO LIRA e VALÉRIA MARIA BEZERRA CAVALCANTI.  

 

A reunião foi agendada com o propósito de discussão sobre as possível mudanças no curso superior de 

tecnologia em Sistemas para Internet, já iniciadas no grupo do Whatsapp, para um possível bacharelado em 

Engenharia de Software e mudança do turno do curso de Sistemas para Internet para o turno da noite com 

duração de dois anos e meio. 

 

O professor Francisco Petrônio Alencar de Medeiros defendeu a criação do bacharelado em Engenharia de 

Software apoiado em duas premissas: a primeira, atenderia a demanda do estado por um curso ainda não 

existente e a segunda, os estudantes estariam no curso no mínimo por 4 anos, o que possibilitaria que os 

professores desempenhassem todas as funções de dedicação exclusiva que os cabem, como ensino, 

pesquisa e extensão, com estudantes que conseguiriam atingir uma maior maturidade especialmente em 

pesquisa ao longo dos 4 anos. Discutiu-se prós e contras da proposta e ficou decidido que mereceria 

algumas análises de carga horária. 

 

Nada mais a tratar, às 19h foi encerrada a reunião e para constar lavrei em Ata, que após lida e aprovada, 

será assinada pela Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, Valéria Maria 

Bezerra Cavalcanti, e pelos demais membros do NDE. João Pessoa, 11 de setembro de 2015. 
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