
Ata  da  reunião  01/2017  ordinária  do  Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE)  do  Curso  de  Engenharia
Computacional  da  Universidade  Federal  de  Juiz  de  Fora,  realizada  em onze  de  maio  de  dois  mil  e
dezessete,  na  Sala  de  Reuniões  do  prédio  da  Ciência  da  Computação/Engenharia
Computacional/Estatística, na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Em onze de maio de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões
do prédio da Ciência da Computação/Engenharia Computacional/Estatística, na Faculdade de En-
genharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, iniciou-se mais uma reunião ordinária, de nú-
mero 01/2017, do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia Computacional da
Universidade Federal de Juiz de Fora. Estavam presentes os seguintes membros: Flávia de Souza
Bastos, Bernardo Martins Rocha, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Élson Magalhães Toledo
e Rodrigo Weber dos Santos que assinam a lista de presença em anexo. Observado o quórum, o
Professor Rodrigo Weber dos Santos, presidente do NDE, assumiu a condução dos trabalhos e de-
signou a mim para secretariar a reunião. Item I – Aprovação de atas. O Professor Rodrigo We-
ber deu inicio a reunião apresentando a ata 02/2016 referente à última reunião do núcleo para a
apreciação dos professores. Em votação, os professores decidiram aprovar, por unanimidade, a re-
ferida ata. Item II -  Discussão acerca do posicionamento do Núcleo Docente Estruturante do
curso de Engenharia Computacional com relação à nova grade do curso de Ciências Exatas,
proposta pela Comissão de Reavaliação do Curso de Ciências Exatas.  O Professor Rodrigo
Weber começou a discussão da pauta apresentando o documento, divulgado anteriormente aos de-
mais professores, com a proposta consolidada da nova grade para o curso de Ciências Exatas, ela-
borada pela Comissão de Reavaliação do Curso de Ciências Exatas. Em seguida, os professores
passaram a debater amplamente a pauta, sobretudo reforçando a preocupação com os impactos
advindos da implementação da nova grade no que diz respeito ao curso de Engenharia Computa-
cional. Após as discussões, os professores decidiram que o NDE da Engenharia Computacional se
posiciona favoravelmente com relação à referida proposta da nova grade para as Ciências Exatas.
Entretanto, fizeram a ressalva de que haja um compromisso de se manter a oferta, no mínimo, das
seguintes disciplinas para a Engenharia Computacional: FIS075 - Física III, EST029 - Cálculo de
Probabilidade I, MAT029 - Equações Diferenciais I e DCC008 - Cálculo Numérico. Nada haven-
do mais a tratar, o Professor Rodrigo Weber agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
reunião, e eu, Claudio Abel Franco de Assis, em seguida, lavrei esta ata que, uma vez aprovada,
segue assinada por mim e pelos demais membros do NDE presentes.

  ________________________________                  ________________________________
           Flávia de Souza Bastos                                                       Bernardo Martins Rocha
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       Carlos Cristiano Hasenclever Borges                                             Élson  Magalhães Toledo
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          Rodrigo Weber dos Santos                                                Claudio Abel Franco de Assis       


