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ATA DA 2ª REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE ENGENHARIA DE ELÉTRICA
19/09/2013
Aos dezenove dias do mês de setembro de 2013, às 14h, na sala de reuniões do
departamento de Engenharia Elétrica, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante (NDE)
do Curso de Engenharia de Elétrica sob a presidência do Prof. Carlos Marcelo
Pedroso. Foram abordados os seguintes assuntos:
1) Disciplinas obrigatórias por ênfase. Foi discutida a possibilidade de
estabelecer um conjunto de disciplinas obrigatórias a serem cursadas em cada
uma das ênfases do curso. O NDE reconheceu que a estrutura do curso
diurno é boa, mas é necessário um aprimoramento no encadeamento de
disciplinas e uma revisão nas ementas, conforme o perfil do egresso, que deve
ser objeto de estudo aprofundado. O NDE decidiu encaminhar a questão ao
colegiado, propondo a criação de uma comissão para: (1) listar os problemas
do currículo atual e (2) indicar opções de ajustes, para os cursos diurno e
noturno.
2) Equivalências entre disciplinas do curso noturno e diurno. O NDE
reconheceu a necessidade de permitir que estudantes do curso noturno
cursem dependências no curso diurno e vice-versa. Desta forma, foi decidido
encaminhar ao colegiado a proposta de criação de uma comissão para
estabelecer equivalências entre disciplinas atualmente ofertadas nos cursos
diurno e noturno.
3) Avaliação de qualidade. O NDE debateu a necessidade de criação de meios
para que a coordenação possa inferir a qualidade do ensino. Foram
apresentadas alguns procedimentos sendo realizados em outras
universidades. Este tópico permanece em aberto para discussão futura.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. E, para tudo aqui conste, eu,
Carlos Marcelo Pedroso, lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, vai
devidamente assinada.
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