
IFBA/ CAMPUS EUNÁPOLIS 

ATA DA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ADS 

09.04.15 

 

Aos nove dias do mês de Abril de dois mil e quinze, reuniram-se, no Instituto Federal da Bahia, 

campus Eunápolis, os membros do Núcleo Docente Estruturante – NDE do Curso de Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Software: Prof. Cleber Jorge Lira de Santana, Prof. Jurandir da 

Cruz Barbosa e Prof. Nayla Rodrighero Lima Pedroso Ricardo, bem como a assistente das 

coordenações dos cursos superiores Darlene Silva S. Santana. O prof. Cleber Lira iniciou a 

reunião apresentando o Plano de Ação para reformulação do curso, baseado na avaliação do curso 

de ADS realizada pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC em que apontou a necessidade 

de algumas melhorias; informou que já passou o plano para o Departamento de Ensino e chamou 

a atenção do NDE quanto à responsabilidade e importância de todos se engajarem e agirem com 

eficiência. Acrescentou que após as mudanças significativas, deverá chamar o MEC para avaliar 

novamente o curso. O professor apontou ainda o objetivo de tornar o curso em bacharelado e que 

para isso tem de se agir com destreza a fim de atender todas as necessidades apontadas pelo 

MEC. O professor ainda salientou sobre o prazo de encerramento das atividades de reformulação 

do Projeto, informando a data de 18/10/2015. O professor informou que solicitou à Diretoria 

Geral e Acadêmica gabinetes exclusivos para os professores do curso de ADS, baseando-se na 

exigência do MEC que institui obrigatoriedade a disponibilização de gabinetes para os 

professores que trabalham em Dedicação Exclusiva. As propostas de ações abarcadas no Plano de 

Ação foram: 1) Alterar o contexto educacional. 2) Estabelecer políticas institucionais no âmbito 

do curso. 3) Atualizar matriz curricular. 4) Implementação de projetos integradores. 5) Produção 

cultural, científica e artística: neste ponto, a professora Nayla sugeriu a realização de um evento 

para socialização das produções acadêmicas dos alunos realizadas a partir dos projetos 

integradores; outra sugestão dada pela professora foi a produção cultural e artística para as turmas 

do 1º e 5º semestre se apropriando do projeto integrador, aproximando-se das realizações feitas 

no evento "curtas"; e, ainda, incentivar os estudantes a criarem projetos que atendam a demanda 

social.  6) Implantação da CPA: a proposta é que haja avaliação semestral. 7) Preparação dos 

discentes para avaliações externas: serão elaboradas avaliações que competem às disciplinas 

cursadas por cada aluno a fim de prepará-lo para avaliações posteriores, como o ENADE; para 

isso, será necessário o conhecimento sobre quais disciplinas cada aluno cursou a fim de que seja 

avaliado segundo as suas competências, esses dados serão buscados nos Bancos de Dados da 

Coordenação de Registros Acadêmicos e, caso não estejam disponíveis, serão analisados via 

histórico de cada aluno. 8) Pesquisa/extensão: o prof. Cleber informou que a Empresa Júnior já 

está em andamento, e tem-se a proposta de incentivar a publicação de trabalhos acadêmicos por 

parte dos discentes; a professora Nayla sugeriu que houvesse um evento específico para 

apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso e outras produções, e que houvesse 

publicação em anais do evento; para configuração da extensão, seriam convidados alunos de 

outras instituições, como UNOPAR e UNISUL e alunos do Ensino Médio Integrado em 

Informática. 9) Revisar referências bibliográficas: ficou estabelecido que cada professor revisará 



as referências bibliográficas, atendendo o mínimo de três referências básicas, a fim de fazer um 

levantamento se há ou não os livros referenciados na Biblioteca do Instituto; 10) Melhorar a 

publicidade do curso. 11) Estabelecer comunicação com os egressos. 12) Espaço de trabalho para 

a Coordenação do curso. 13) Gabinete de trabalho para professores DE do curso de ADS: este 

ponto já foi sinalizado no início da reunião. 14) TIC´s no processo de ensino aprendizagem. 15) 

Estudo de viabilidade para a mudança do curso para Bacharelado em Engenharia de Software. 

Para fins de atualização das ementas, o NDE estabeleceu que cada professor será responsável 

pela atualização das ementas de cada disciplina e, posteriormente, socializará com os professores 

da área. O professor Cleber Lira passará todas as informações tomadas na atual reunião aos 

professores na próxima reunião de Colegiado. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião. Eu, 

Darlene Silva Santos Santana, assistente das coordenações dos cursos superiores, lavrei a 

presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim e demais presentes. 


