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Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Ciência da
Computação, realizada às catorze horas e onze minutos do dia vinte e nove de julho de dois
mil e dezenove, na sala R501, no quinto andar da Torre dois do Bloco A na Universidade
Federal do ABC - UFABC, situada à avenida dos Estados, número cinco mil e um, Bairro
Santa Terezinha, Santo André, São Paulo. A reunião foi presidida pelo coordenador Harlen
Costa Batagelo e contou com a presença dos membros: Carlos Alberto Kamienski e
Cristiane Maria Sato e do professor convidado Carlos da Silva dos Santos. O primeiro item
da pauta foi sobre a votação da ata 01/2018 NDE: aprovada por unanimidade. O segundo
item da pauta foi a nova composição do NDE: foi sugerido o envio de um e-mail aos
membros do NDE perguntando se eles têm interesse em permanecer no referido núcleo e
outro e-mail à plenária do curso perguntando se algum docente teria interesse em ingressar.
O presidente do NDE seria escolhido através votação por e-mail. Aprovado por
unanimidade. O terceiro item da pauta foi sobre o relatório de avaliação das disciplinas de
2018: os professores Harlen e Denise Goya, em atendimento à Resolução CG 19,
elaboraram um relatório de avaliação das disciplinas do Bacharelado em Ciência da
Computação que contém dados fornecidos pela PROGRAD colhidos através de pesquisa
realizada com os alunos, onde eles puderam avaliar as disciplinas cursadas e dados
estatísticos do último ENADE. Este relatório deverá ser submetido à Comissão de
Graduação até 01 de agosto de 2019. Após ampla discussão, o relatório apresentado foi
aprovado por unanimidade. Foi sugerido que, em posterior reunião do NDE, os dados
estatísticos referentes ao ENADE sejam analisados com maior profundidade. Nada mais
havendo a declarar, o coordenador deu por encerrada a reunião às quinze horas e quinze
minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em administração, lavrei a presente
ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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