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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
EM 18/10/2021
Às nove horas e oito minutos do dia dezoito de outubro de dois mil e vinte e um, reuniu-se o
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Sistemas de Informação, da
Universidade Federal de Lavras (MG), sob a presidência do Coordenador de Curso, o
Professor Ramon Gomes Costa, e dos demais membros: Professor Antônio Maria Pereira de
Resende (DCC); Professor Bruno de Abreu Silva (DCC); Professor Hermes Pimenta de
Moraes Júnior (DCC); Professora Marluce Rodrigues Pereira (DAC); Professor Maurício
Ronny de Almeida Souza (DCC); e Professora Renata Pedretti Morais Furtado (DAE); Antes
de iniciar a reunião, o Professor Ramon apresentou a pauta da reunião, sendo: 1) Avisos e
esclarecimentos; 2) Análise/Aprovação de Ata; 3) Análise da proposta inicial, identificação de
inconsistências, e contribuições em relação ao referencial de formação; 4) Sistematização do
trabalho a ser desenvolvido pelos membros do NDE; 5) Assuntos gerais. 1) Não houve; 2)
Após leitura individual da ata Nº 01/2021, esta foi aprovada; 3) Após a apresentação da
proposta inicial de nova matriz curricular, os membros do NDE fizeram análise minuciosa de
cada período letivo para mapear as mudanças propostas em relação a matriz curricular
2015/02. Foram documentadas as mudanças referentes à: (i) remoção de disciplinas; (ii)
inclusão de novas disciplinas; (iii) alteração do período de oferta de cada disciplina; (iv)
alteração de carga horária; e (v) alteração de ementas. Durante a análise, algumas
observações foram levantadas sobre componentes específicos: (i) sobre as disciplinas
"GAT136 Introdução a Sistemas Digitais" e "GCC194 Arquitetura de Computadores", o
Professor Bruno informou que outras universidades adotam uma disciplina de "Organização e
Arquitetura de computadores" de forma que o conteúdo destas disciplinas poderia ser
condensado. A Professora Marluce informou que a elaboração da nova matriz deve
considerar negociações anteriores sobre obrigações de carga horária de cada Departamento,
e que a disciplina “GAT136 Introdução a Sistemas Digitais” é uma oferta do Departamento de
Automática (DAT) como condição de realocação do Professor Wilian Soares Lacerda,
anteriormente do Departamento de Ciência da Computação (DCC); (ii) o Professor Ramon
apontou que, com exceção de Matemática Discreta, apesar dos referenciais de formação da
SBC não sugerirem conteúdos específicos de Matemática, conteúdos de Matemática e
Lógica apareceram na prova do ENADE 2017; (iii) o Professor Hermes indicou a importância
de avaliar disciplinas ofertadas na matriz curricular do curso de BCC, para fins de decidir se
devem ser ofertadas de forma diferenciada ou a mesma para os dois cursos; (iv) a
Professora Renata sugeriu uma melhor avaliação sobre o período em que a disciplina
“GAE108 Teoria Econômica” deve ser ofertado, considerando a maturidade desejada dos
discentes, sendo recomendado que a disciplina fosse ofertada no terceiro ou quarto período;
(v) a Professora Marluce sugeriu a avaliação do nível de cobertura dos conteúdos sugeridos
pelos referenciais de formação da SBC em relação ao conteúdo programático das disciplinas
obrigatórias, de forma que algumas disciplinas eletivas possam ter que ser mantidas para
garantir a cobertura de determinados tópicos; (vi) o professor Ramon informou que a
disciplina de “PRG514 Estágio Supervisionado/TCC” tem carga horária Relógio de 510h, e
que a nova matriz deve avaliar esta carga horária, dado o fato da necessidade de haver 10%
de carga horária do curso em Atividades de Extensão; (vii) o Professor Antônio sugeriu a
necessidade de criação de um documento com critérios de aceitação para a proposta de
nova matriz curricular. Tais critérios deveriam estabelecer todos os requisitos que a matriz
deve atender para que esteja adequada. O Professor Ramon informou que estes critérios
devem considerar itens como a oferta de eletivas a partir das 18 horas, carga horária mínima
de 3000 horas, a existência de até 20% da carga horária dedicada a atividades extracurriculares, e no mínimo 10% em atividades de extensão; (viii) a Professora Marluce sugeriu
considerar as recomendações curriculares da ACM, em complemento aos Referenciais de

Formação da SBC, para a análise dos conteúdos a serem cobertos na nova matriz curricular;
4) Os membros do NDE definiram uma proposta de sistematização do trabalho que consiste
na criação de subgrupos de trabalho a serem responsáveis por: (i) levantar requisitos de
cada disciplina da matriz curricular vigente; (ii) mapear os conteúdos sugeridos nos
Referenciais de Formação da SBC e os conteúdos programáticos das disciplinas ofertadas e
planejadas; e (iii) definir critérios de aceitação para a nova matriz curricular. Os Professores
se organizaram em subgrupos com o intuito de realizar as atividades propostas e apresentar
os resultados na próxima reunião do NDE. 5) Não houve. Às doze horas e onze minutos,
nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e, para constar, eu, Professor Ramon
Gomes Costa, lavrei esta ata que será assinada por mim e por todos os presentes. Lavras
(MG), 18 de Outubro de 2021.
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