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Ata da reunião do Núcleo Docente Estruturante do Bacharelado em Ciência da
Computação, realizada às quinze horas e sete minutos do dia vinte e nove de setembro de
dois mil e vinte, por videoconferência através do serviço de comunicação Google Meet. A
reunião foi presidida pelo presidente Márcio Katsumi Oikawa e contou com a presença dos
membros: Carlos Alberto Kamienski, Cristiane Maria Sato, Diogo Santana Martins, Harlen
Costa Batagelo e João Marcelo Borovina Josko. O único informe foi sobre término de
mandato da coordenação atual do BCC: o professor Harlen informou que o mandato da
atual coordenação do BCC se encerrará no dia 06/11/2020 e convidou os presentes a
considerarem a possibilidade de se candidatarem aos cargos de coordenador e vicecoordenador, ou ainda, avisar outros possíveis interessados. O professor Márcio sugeriu que
fosse enviado um e-mail para a plenária do curso convidando possíveis interessados à uma
reunião para explicar as funções do coordenador de curso. O professor Harlen se interessou
pela sugestão e enviará o e-mail posteriormente. O primeiro item da pauta foi sobre a
votação da ata 02/2019 NDE: aprovada tendo cinco votos favoráveis e uma abstenção. O
segundo item da pauta foi a avaliação das disciplinas de 2019 (com comentários sobre o
ENADE): o professor Harlen explicou que todos os anos a coordenação do curso precisa
elaborar um relatório de avaliação das disciplinas oferecidas pelo curso através dos
questionários preenchidos pelos alunos em que são avaliados os docentes, a metodologia
utilizada, a infraestrutura e recursos, além de uma autoavaliação. Os resultados serão
compilados e enviados para a direção do centro que, posteriormente, enviará o relatório à
PROGRAD. Os relatórios serão apresentados na reunião da Comissão de Graduação em
fevereiro de 2021 e, após isto, ficarão expostos no site da PROGRAD. O professor Harlen
compartilhou o relatório elaborado pela coordenação do BCC que foi discutido pelos
presentes. O relatório precisará ser enviado à direção do centro até o dia 19/10/2020. O
professor Harlen disponibilizará o relatório aos presentes para promoverem as alterações
que julgarem necessárias. Os presentes decidiram marcar uma nova reunião no mês de
outubro para definirem o relatório que será entregue à direção do centro. O professor
Márcio trouxe para a reunião os resultados do último ENADE, realizado em 2017, em que
os alunos do BCC participaram. O curso obteve conceito 5. Na parte de conhecimentos
gerais os alunos tiveram um bom desempenho, mas perderam pontos na parte de
conhecimentos específicos. O professor Márcio ainda informou que o BCC apresentou
resultado negativo com relação ao índice que representa a diferença de desempenho entre os
alunos concluintes e ingressantes, assim como outros cursos. O professor detalhou o
relatório em reunião e o disponibilizou digitalmente aos membros do NDE e ainda, sugeriu
que o professor Harlen o inclua junto ao relatório, na parte que trata da análise do ENADE,
que será entregue à direção do centro. O terceiro item da pauta foi sobre a avaliação de
propostas de disciplinas de opção limitada: o professor João Marcelo enviou documentos
relacionados à proposta de criação da disciplina de Visualização de Dados. O professor
comentou que em 2018, constatou-se a necessidade da criação de uma disciplina com estas
características. Todos os dados do formulário de criação de disciplinas foram preenchidos,
inclusive, a bibliografia recomendada. Esta foi enviada para a biblioteca para verificação de
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disponibilidade dos livros. No início do ano de 2020 a biblioteca deu retorno solicitando
ajustes, pois havia livros não disponíveis em quantidade suficiente e um dos livros não
estava mais disponível. O professor Márcio comentou que, devido não haver mudanças
significativas ao que já foi apresentado anteriormente, não havia necessidade do NDE
deliberar novamente sobre o assunto. Assim sendo, após a bibliografia da disciplina ser
atualizada, a coordenação do curso poderá encaminhar à PROGRAD a solicitação de
criação da disciplina. O último item da pauta foi sobre o planejamento de alocação didática
para o ano de 2021: os professores Márcio e Harlen conversaram anteriormente sobre a
possibilidade do NDE auxiliar a coordenação do curso no planejamento de oferta de
disciplinas de 2021. Como muitas disciplinas não foram ofertadas no ano de 2020, o curso
deverá começar a discutir formas de reposição, embora ainda não haja manifestação da
reitoria neste sentido. O professor Márcio compartilhou uma planilha elaborada pelo
professor Harlen que aponta um grande déficit na oferta de vagas de disciplinas. O
professor Harlen mencionou que a alocação do primeiro quadrimestre de 2021 precisará ser
lançada até 16/10/2020. Como encaminhamento, o professor Márcio propôs que o professor
Harlen, se possível, faça uma consulta entre os docentes para verificar a disponibilidade de
atuar no primeiro quadrimestre de 2021 e que, na próxima reunião, que possivelmente será
marcada entre os dias 11 e 16 de outubro, este assunto volte a ser discutido. Não houve
objeções. Nada mais havendo a declarar, o presidente deu por encerrada a reunião às
dezesseis horas e vinte e quatro minutos, da qual eu, Felipe Venancio Silva, assistente em
administração, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

FELIPE VENANCIO SILVA
Assistente em Administração

MÁRCIO KATSUMI OIKAWA
Presidente do Núcleo Docente Estruturante
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