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Ao quinto dia do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas na sala
305  do  Bloco  B  do  IC-I,  realizou-se  a  12  Reunião  do  NDE,  presidida  por  seu
presidente,  professor  Alexandre  Loureiros  Rodrigues,  e  com  as  presenças  dos
professores  Bartolomeu Zamprogno,  Fábio  Fajardo Molinares,  Luciana Graziela  de
Godoi e Patrick Borges. Havendo número legal para deliberar o presidente deu início à
reunião com os seguintes pontos de PAUTA: 1 – Aprovação da ATA 11.  2 – Novas
atividades de finalização do PPC. Comunicações: O coordenador  e o professor
Alexandre comunicaram sobre as dificuldades de inserir  o PPC aprovado no portal
academicos da UFES. O portal limita o número de caracteres nos campos destinados
a escrita do PPC e não possibilita a criação de tabelas para inserção de atividades
complementares e disciplinas.  PAUTA: 1- Após discussão, aprovada a unanimidade.
2- O professor Bartolomeu identificou pontos faltantes no PPC aprovado. Tais pontos
eram referentes a ementas e bibliografias de algumas disciplinas optativas e ausência
de alguns pontos presentes no modelo  de PPC da UFES, mas não presentes na
proposta aprovada. O presidente do NDE elencou responsáveis para cada disciplina
que necessitava complementos. O NDE decidiu por redigir uma nova proposta do PPC
em um editor de texto para não ficar limitado as limitações do portal academicos. Os
professores  Fábio  e  Luciana  se  colocaram  a  disposição  para  reescrever  o  PPC
considerando os pontos destacados pelo professor Bartolomeu.  Todas as decisões
foram colocas em votação e aprovadas a unanimidade. 
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