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DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 
UNIDADE ACADÊMICA DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO  

 

 

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

REUNIÃO: 001/2015  DATA: segunda-feira, 13 de julho de 2015 

 

Aos treze de julho 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.  

 

Na presente reunião foi analisada a Matriz Curricular do CSTSI e foram identificados os seguintes 

problemas: 

1. Número excessivo de disciplinas que possuem “Fundamentos da Computação” como pré-requisito; 

2. Elevada carga horária da área de redes, em detrimento da carga horária da formação básica; 

3. Carga horária insuficiente para algoritmos e primeira linguagem de programação; 

4. Carga horária insuficiente para a disciplina “Fundamentos da Computação”; 

5. Redistribuição de disciplinas ao longo da matriz curricular. 

 

Percebido os problemas, a princípio, foram propostas as seguintes alterações: 

1. Remover o pré-requisito da disciplina “Fundamentos da Computação” nas seguintes disciplinas: 

“Fundamentos da Metodologia Científica” e “Língua Inglesa”; 

2. Junção do conteúdo das disciplinas “Fundamentos de Redes de Computadores” e “Protocolos de 

Interconexão de Redes de Computadores” em uma única disciplina “Redes de Computadores para 

Aplicações Web” com 83h (05 créditos); 

3. Divisão do conteúdo programático da disciplina de algoritmos em duas disciplinas (teoria e 

laboratório) de 67h (04 créditos); 

4. Aumento da carga horária da disciplina de “Fundamentos da Computação” para 67h (04 créditos); 

5. Permuta entre as disciplinas: “Interação Humano Computador” com “Análise e Projeto de 

Sistemas” e “Legislação Social” com “Padrões de Projeto de Software”; 

6. Remover o pré-requisito “Programação Orientada a Objetos” da disciplina “Métodos e Técnicas de 

Pesquisa”. 
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A coordenação aplicou um formulário online entre os discentes do curso para avaliação do semestre 

2015.1. Foram identificados problemas com carga horária de algumas disciplinas (discutidas e propostas 

soluções) e conteúdo explorado na disciplina de tópicos especiais. Ficou decidido que durante o semestre 

2015.2 serão realizadas reuniões para discutir o conteúdo que deverá ser abordado no semestre 2016.1. 

 

Nada mais a tratar, às 18h 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, 13 de julho de 2015. 
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