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No quinto dia do mês de março do ano de dois mil e doze, reuniram-se às 18:00h, na sala de reuniões 
da COINFO, para realização da quarta reunião ordinária do colegiado do CST-SI, os professores Almir 
da Silveira, Daniel Oliveira, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Fellipe Duarte, Fábio Paschoal, 
João Quadros, Jorge Soares, Myrna Amorim, Otávio Schocair, Rafael Castaneda e Renato Mauro. 

Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra apresentou a ata da 4ª reunião ordinária de 2011. 5 
Após sua leitura, os membros presentes do colegiado a aprovaram por unanimidade. 

O primeiro item de pauta foi a apresentação do professor João Quadros como coordenador de 
laboratório e como coordenador de estágio supervisionado. O professor João Quadros informou a 
alocação de um monitor para cada laboratório da COINFO, como forma de melhor controlar as suas 
atividades de uso e manutenção. O professor João Quadros também solicitou aos professores que o 10 
informem sempre que alguma instalação seja necessária e quando detectem alguma ocorrência em 
algum laboratório. 

Passando ao segundo item da pauta, o professor Eduardo Bezerra apresentou os monitores das 
disciplinas selecionados no último edital de monitoria, conforme a lista abaixo. 

 Projeto de Algoritmos Computacionais: LUAN MEDEIROS 15 

 Lógica Matemática: DANIEL DANTE DOS SANTOS VIANA 

 Arquitetura de Computadores: EDUARDO AUGUSTO NOVO MACHADO 

 Estrutura de Dados: TATIANA DE SOUZA VILA BELA 

 Projeto de Software Orientado a Objetos: DESIREÉ SANTOS 
 20 
O próximo item de pauta foi “melhoria das TIC no CST-SI”. Nesse item, o professor Renato Mauro 
informou que está em fase de finalização a implementação do formulário online para captação de 
dados para acompanhamento do perfil do egresso do CST-SI. O professor Eduardo Ogasawara 
informou que está coordenando a criação de um portal para a COINFO. O professor informou que o 
propósito desse portal é fornecer informações sobre a COINFO como um todo, com seus cursos, 25 
atividades de extensão e grupo de pesquisa. Nele também está hospedado o Ambiente Virtual de 
Avaliação, baseado no Moodle, contendo material das disciplinas presenciais e semipresenciais dos 
cursos vinculados à COINFO. O professor Fellipe Duarte se prontificou a configurar o servidor de 
Moodle na máquina virtual disponibilizada pelo DTINF. Os professores Fábio Paschoal e Eduardo 
Ogasawara apresentaram o documento correspondente ao roteiro de TCC, que havia sido elaborado 30 
pelos mesmos. Após a apresentação, a homologação do documento foi colocada em votação. Os 
membros presentes aprovaram por unanimidade este conteúdo. 

Outro item de pauta foi a definição do calendário de reuniões ordinárias do colegiado para o ano letivo 
de 2012. Em comum acordo, os participantes definiram o seguinte calendário de reuniões: 

 2ª reunião ordinária: 04 de julho de 2012 35 



 3ª reunião ordinária: 25 de julho de 2012 

 4ª reunião ordinária: 18 de dezembro de 2012 

Na fase de assuntos gerais da reunião, o professor Eduardo Bezerra apresentou oficialmente o 
caderno de atas para registrar as atas das reuniões de colegiado do CST-SI. O professor Eduardo 
Bezerra também informou a adesão do professor Fábio Paschoal ao NDE do CST-SI. O professor 40 
Eduardo Bezerra ficou de repassar o nome do professor Fábio Paschoal para a chefia do DEPES, 
com o propósito de publicar portaria com a nova função do referido professor. 

O professor Eduardo Bezerra agradeceu a presença de todos na reunião, da qual foi lavrada a 
presente ata, que vai assinada pelos participantes e pelo coordenador do curso. 
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