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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA - COINFO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET (CST-SI)
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE JULHO DE DOIS MIL E ONZE

No décimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e onze, reuniram-se às 17 horas, na
sala de reuniões da COINFO, para realização da terceira reunião ordinária do colegiado do CST-SI,
os professores Almir da Silveira, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Fábio Paschoal, João
Quadros, Myrna Amorim, Otávio Schocair, Rafael Castaneda e Renato Mauro.
Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra apresentou a proposta de criação de novas
disciplinas optativas para alunos que desejam ser monitores. Essas disciplinas optativas seriam
denominadas Monitoria I, Monitoria II e Monitoria III, e cada um delas possuiria 02 (dois) créditos.
Desse modo, esses alunos poderiam receber créditos pelas atividades desenvolvidas nas
monitorias de algumas disciplinas do CST-SI. O professor Eduardo Bezerra colocou a proposta em
votação, e todos os professores presentes concordaram.
O próximo assunto da pauta foi a proposta levantada pelo professor Eduardo Ogasawara, relativa à
definição de métricas para avaliação de desempenho discente durante o curso. O professor João
Quadros sugeriu utilizar a média e desvio padrão das notas dos alunos que terminaram uma turma
(i.e., sem considerar os alunos desistentes). O professor Eduardo Ogasawara sugeriu os seguintes
critérios: quantidade de alunos aprovados por período; percentual de aprovações por período;
percentual de abandono por turma. O professor Renato Mauro sugeriu a criação de um
questionário de avaliação do aluno ingresso. O professor Eduardo Bezerra se comprometeu a
definir uma primeira versão desse questionário e apresentar na próxima reunião de colegiado. O
professor Eduardo Bezerra se comprometeu também a compilar a lista de critérios propostos até
então e enviar ao grupo de professores para validação pelos mesmos. O professor Eduardo
Bezerra também mencionou que está em processo de implantação nos servidores da DTINF o
formulário para avaliação de perfil do egresso, e lembrou que esse formulário foi definido por uma
comissão formada por ele e os professores Jorge Soares e Rafael Castaneda.
O terceiro assunto abordado na reunião foi a apresentação pelo professor Rafael Castaneda, do
programa de certificação Smart Professionals, da empresa IBM. De acordo com relato do
professor, esse programa oferece descontos nas certificações sobre diversos assuntos e
tecnologias. O professor Rafael Castaneda se comprometeu a verificar junto à IBM a possibilidade
de essa empresa oferecer essas provas de certificação sem custo para os alunos de nosso curso.
Outro assunto da pauta foi a análise da situação de alunos em processo de jubilação. O professor
Eduardo Bezerra apresentou os alunos que estavam em situação de ser jubilados, e os
professores presentes analisaram cada caso. A decisão tomada pelos professores presentes foi de
cancelar a matrícula, por insuficiência de rendimento acadêmico, dos alunos listados a seguir:
• 0621200310 - JORDELINO FLORES HENRIQUE
• 0621200295 - MARCOS AZEVEDO UCHÔA
• 0521200075 - WAGNER SANTOS DA SILVA
• 0521200038 - MAURICIO ALMEIDA RODRIGUES
• 0421200059 - ERIDANI LOURINHO CAMPOS
• 0421200546 - ALFREDO BORGES RODRIGUES

•
•

0421200055 - INACIO JOSE FERREIRA DA SILVA
0321200244 - ALVARO FERNANDO VASCONCELLOS DE MACEDO

Na fase de assuntos gerais da reunião, o professor Eduardo Bezerra lembrou aos professores do
prazo de entrega de graus e respectivo lançamento no portal do professor. Lembrou também da
data para início da matrícula discente para o período letivo de 2011-2. O professor Eduardo
Bezerra também lembrou aos professores presentes da necessidade de lhe enviarem as notas dos
orientados na disciplina de Projeto Final I, para que o professor pudesse realizar o lançamento a
tempo hábil. O professor Eduardo Bezerra também notificou aos professores presentes que o curso
foi agraciado com 01 (uma) vaga no próximo concurso para professor temporário, e que o
planejamento era esse professor já assumir suas atividades no período letivo de 2011-2. Foi
também definida a banca para o concurso desse professor, formada pelos professores Eduardo
Bezerra, Rafael Castaneda e Myrna Amorim. O professor Eduardo Bezerra informou que esse item
não havia entrado na pauta previamente liberada, posto que a informação de provimento da vaga
para o curso foi confirmada pela Direção Geral apenas algumas horas antes da reunião de
colegiado. O professor Eduardo Ogasawara também sugeriu a utilização de um caderno de atas
para registrar as atas das defesas de projeto final de curso. O mesmo professor se comprometeu a
doar esse caderno para a coordenação.
O professor Eduardo Bezerra agradeceu a presença de todos na reunião, da qual foi lavrada a
presente ata, que vai assinada pelo coordenador do curso.
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