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Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e trinta
minutos, no Sala de Reuniões do Centro de Convivencia realizou-se a terceira reunião
ordinária de 2019 do(a) Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Software, a
qual foi conduzida pelo(a) coordenador e presidente do NDE, professor Rafael Alves Paes
de Oliveira e teve como pauta: (1) Adequação do ementário das disciplinas do curso. O
professor Rafael agradece a presença de todos e da inicio a reunião. (1) Adequação do
ementário das disciplinas do curso, O professor Rafael informa a todos que foi informado
pela biblioteca que no processo de compras executado recentemente, diversas unidades de
livros não existiam ou não estavam disponíveis para compra, sendo necessário então fazer a
compra de outros livras para executar a ata que estava para vencer. Diante disso Rafael
menciona que é necessário conduzir um estudo sobre a adequação do ementário das
disciplinas do curso com livros disponíveis em bibliotecas online ou físicas. Todos
concordaram que se trata de um estudo importante e que o NDE deveria conduzir um estudo
aprofundado nesse contexto, produzindo um documento com o cenário atual de aplicação
dessas metodologias no curso e também contando com formas de aprimorar o uso de tais
metodologias. Ficou combinado que os membros do NDE devem se organizar em grupos de
trabalho, editando um relatório compartilhado em um repositório on-line e que em uma
próxima reunião de NDE o documento produzido por esse grupo de trabalho será
apresentado e referendado. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da
qual eu, Rafael Alves Paes de Oliveira, lavrei a presente ata que, após aprovada, vai
assinada por mim e pelos demais presentes.
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