
Ata  da  reunião  02/2016  ordinária  do  Núcleo  Docente  Estruturante  (NDE)  do  Curso  de  Engenharia
Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora, realizada em dezessete de novembro de dois mil
e  dezesseis,  na  Sala  de  Reuniões  do  prédio  da  Ciência  da  Computação/Engenharia
Computacional/Estatística da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Em dezessete de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na Sala de Reuniões do
prédio da Ciência da Computação/Engenharia Computacional/Estatística da Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora, iniciou-se mais uma reunião ordinária, de número 02/2016, do Núcleo Do-
cente Estruturante (NDE) do curso de Engenharia Computacional da Universidade Federal de
Juiz de Fora. Estavam presentes os seguintes membros: Flávia de Souza Bastos, Bernardo Mar-
tins Rocha, Michèle Cristina Resende Farage, Carlos Cristiano Hasenclever Borges, Élson Ma-
galhães Toledo e Rodrigo Weber dos Santos que assinam a lista de presença em anexo. Obser-
vado o quórum, o Professor Rodrigo Weber dos Santos, presidente do NDE, assumiu a condu-
ção dos trabalhos e designou a mim, Claudio Abel Franco de Assis, para secretariar a reunião.
Item Único – Discussão sobre a proposta de reavaliação e mudanças no curso de Ciências
Exatas, conforme documento da Comissão de Reavaliação do Curso de Ciências Exatas, e
a posição do NDE Engenharia Computacional. O Professor Rodrigo Weber deu inicio à reu-
nião explicitando que o motivo da mesma seria realizar a discussão do processo de reavaliação e
mudanças no curso de Ciências Exatas, as quais, de certa maneira, impactam na Engenharia
Computacional. Com a palavra, a Professora Flávia Bastos passou a relatar e expor aos demais,
em detalhes, os principais pontos da proposta de reforma encaminhada pela Comissão de Reava-
liação do Curso de Ciências Exatas, a qual teria sido criada exclusivamente para o fim de discu-
tir profundamente o curso de Ciências Exatas e seus principais problemas. Em tal direção, a pro-
fessora esclareceu que, em geral, o que afeta as Ciências Exatas acaba afetando também a Enge-
nharia Computacional enquanto curso de 2º ciclo, pelo que o objetivo central então da reunião
seria fazer uma análise justamente desses possíveis impactos de tais alterações no curso. A pau-
ta, então, foi posta para discussão e contribuição dos demais membros do NDE. Após ampla dis-
cussão, os professores avaliaram que existem aspectos positivos em tais alterações, mas ponde-
raram uma preocupação em relação à posição institucional dos Departamentos envolvidos com o
Bacharelado em Ciências Exatas e suas opções de segundo ciclo, que deveriam, no que tange à
referida reforma, se comprometer a manter pelo menos a oferta das disciplinas obrigatórias que
compõe a grade curricular  da Engenharia Computacional.  Nesse sentido,  em deliberação,  os
professores decidiram, de modo unânime, emitir um parecer favorável à proposta de reavaliação
e mudanças no curso de Ciências Exatas, na forma do documento firmado pela Comissão de Re-
avaliação do Curso de Ciências Exatas, porém com a ressalva de que os Departamentos direta-
mente envolvidos mantenham a oferta contínua das disciplinas obrigatórias que integram a gra-
de da Engenharia Computacional. Nada havendo mais a tratar, o Professor Rodrigo Weber agra-
deceu 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.
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