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ATA Nº 03/2021 DO NDE DO CURSO DE GRADUAÇÃO BACHARELADO EM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM 05/11/2021
Às nove horas do dia cinco de novembro 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) Documentos necessários para a criação de nova Matriz
Curricular; 4) Análise de Pré-requisitos; 5) Mapeamento de Componentes
Curriculares para o Currículo de referência da SBC; 6) Assuntos gerais. 1) O
Professor Ramon comunicou que buscou informações sobre os critérios utilizados
para a definição da nota do curso de BSI no GUIA DA FACULDADE 2021. No
entanto, não foi possível obter os critérios claros para justificar as notas do curso. O
Professor Ramon entrou em contato com a professora Francine para acolhimento,
que se propôs a buscar mais informações. 2) Após leitura individual da ata Nº
02/2021, esta foi aprovada. 3) O professor Ramon informou que participou de reunião
junto com o Professor Antônio Maria e uma Equipe de trabalho da DADE/UFLA.
Várias discussões foram feitas e dúvidas foram resolvidas. Porém, a DADE ainda
trabalha no desenvolvimento de um novo modelo de Projeto Pedagógico de Curso
(PPC) e na atualização de documentos necessários para a criação de nova matriz
curricular. A DADE se prontificou a enviar até 05/11 uma lista de tarefas a serem
definidas para a criação de nova matriz curricular e um modelo de PPC que inclua
informações sobre a nova estrutura da UFLA. A Professora Marluce indicou a página
https://dade.ufla.br/seap/alteracoescurriculares onde estão listados os requisitos para
mudança de Matriz Curricular, porém o professor Ramon informou que a DADE está
trabalhando em atualizações dos documentos e sugeriu aguardar o retorno. 4) O
professor Hermes apresentou um esboço inicial de um Fluxograma de Pré-requisitos
entre disciplinas obrigatórias, referente à Matriz Curricular 2015/02, utilizando a
ferramenta Diagrams.net. A Professora Marluce sugeriu a criação de um diretório
compartilhado no Google Drive, enquanto os trabalhos estiverem sendo realizados. A
partir da análise dos pré-requisitos, as seguintes sugestões foram propostas: (i)
remover pré-requisito da disciplina “GAE117 Administração Estratégica”; (ii) Verificar
o impacto da remoção da disciplina “GEX104 Cálculo I”, pré-requisito para estatística
aplicada. Foi observada a possibilidade de inclusão da disciplina “GEX156
Fundamentos de Cálculo” no lugar de "GEX103 Introdução a Lógica", uma vez que
esta última pode ter sombreamentos com conteúdos abordados em disciplinas de
“GAT136 Introdução aos Sistemas Digitais”, “GCC224 Introdução a Algoritmos” e
“GEX252 Matemática Discreta”; (iii) Foi sugerido verificar se “GEX101 Matemática
Fundamental” é suficiente para outras disciplinas do curso (ex: “GCC128 Inteligência
Artificial”, e outras); (iv) Verificar pré-requisitos para a disciplina proposta denominada
“Grafos e suas aplicações” e a possibilidade de co-requisito com “GCC216 Estruturas
de Dados”, ou a possibilidade de permutar com a disciplina proposta denominada

“Modelagem e Simulação de Sistemas de Informação”. 5) adiado para a próxima
reunião. 6) 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), 5 de
novembro de 2021.
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