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Aos quinze dias do mês de Outubro de 2015, reuniram-se membros do Núcleo Docente Estruturante 

do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas - ADS no Instituto Federal de Bahia - 

IFBA/campus Eunápolis. Fizeram-se presentes: Prof. Cleber Jorge Lira de Santana, Leandro Costa 

Souza, Daniela Contelli e Jurandir da Cruz Barbosa. O prof. Cleber Lira, Coordenador do Curso, 

iniciou a reunião apresentando o Plano de Ação (feito antes da deflagração da greve) para 

reformulação do Plano Pedagógico do Curso a fim de sanar as necessidades apresentadas pela 

avaliação do MEC. Acrescentou que é importante a reformulação da matriz curricular para que os 

alunos ingressos no período 2016.1 já sejam submetidos à nova grade. Quanto ao índice de evasão e 

de reprovação em algumas disciplinas, o prof. Cleber afirmou que deve-se pensar em alguma 

estratégia para resolver essa situação. A sugestão dada pelo prof. Cleber foi tirar Introdução à 

Lógica de Programação do I Semestre, encaminhando-o para o segundo, e trazer disciplinas como 

Língua Portuguesa para o I Semestre, outra sugestão dada foi alinhar ao PPC do curso de ADS no 

campus de Salvador. O professor apontou uma vantagem da Matriz Curricular: contempla a 

disciplina Introdução à Lógica de Programação em duas etapas, I e II. Sugeriu também justificar 

que existência do curso tecnólogo em Eunápolis, considerando a existência de uma licenciatura na 

área de Computação no campus de Porto Seguro. A prof. Daniela apresentou a dificuldade dos 

alunos ingressos no curso, pois apresentam muitas deficiências nos conteúdos do Ensino Médio e, 

portanto, deve-se pensar em alguma estratégia para nivelar esse alunos para dar conta dos conteúdos 

do curso. O prof. Leandro sugeriu a divisão em duas etapas da disciplina Introdução à Lógica e 

Matemática; feito isso, é possível uma análise da evolução dos alunos no sentido de nivelamento. 

Seguindo ainda a avaliação do curso no campus Salvador feita pelo MEC, o prof. Cleber apontou a 

necessidade de retirada de pré-requisitos que não são essenciais e aplicar somente os essenciais, a 

fim de que o discente agilize o andamento no curso. Pontuou ainda a redistribuição da carga horária 

das disciplinas e apresentou as disciplinas Optativas que podem ser oferecidas pelo campus; 

apresentou ainda a grade curricular do curso no campus de Salvador. Os membros presentes 

pontuaram positivamente a grade do curricular apresentada, considerando a boa distribuição das 

disciplinas ao longo do curso. Ainda em análise da grade curricular apresentada, consideraram que 

as disciplinas disponíveis no I semestre favorecem, teoricamente, a diminuição da evasão de alunos 

no curso. O prof. Cleber apresentou a proposta de reformulação do PPC: criar uma Comissão para 

conduzir os trabalhos e, ao término, apresentar ao Colegiado do Curso. Daniela sugeriu que, 

adotando a grade curricular apresentada, a disciplina Introdução à Administração seja trocada com a 



Optativa I para ser ministrada no 2º Semestre. O prof. Jurandir sugeriu que o NDE faça avaliação da 

ementa, bibliografia, etc. somente das disciplinas das áreas dos membros do NDE, e as outras 

disciplinas sejam consultadas a demais professores. O prof. Cleber sugeriu que haja encontros 

quinzenais para a elaboração dos trabalhos. Jurandir sugeriu que haja divisão de trabalhos e que os 

membros tragam os resultados prévios para serem apresentados e ainda que a próxima reunião seja 

daqui há três semanas. Daniela sugeriu que a próxima reunião seja no dia 12 (doze) de Novembro, o 

que foi concordado por todos os presentes. Cleber sugeriu que haja atualização do curriculum lattes 

dos docentes de seis em seis meses. Após esses acordos, encerrou-se a reunião. Eu, Darlene Silva, 

lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e demais presentes. 

 


