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No nono dia do mês de maio do ano de dois mil e doze, reuniram-se às 18:00h, na sala de reuniões 
da COINFO, para realização da primeira reunião extraordinária de 2012 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, Rafael Castaneda e Renato Mauro. 
Presentes também estavam os representantes discentes Leandro Daquer e André Winkler. 5 

Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra lembrou que o assunto a ser tratado na presente 
reunião era a apresentação pelo NDE da proposta de reforma curricular do CST-SI, para análise e 
eventual aprovação pelos membros do colegiado. Após a apresentação aos membros presentes do 
colegiado, alguns professores fizeram considerações acerca da proposta. O professor Jorge Soares 
sugeriu a mudança dos nomes das disciplinas “Projeto Final I” e “Projeto Final II” para “Elaboração de 10 
Projeto Final” e “Desenvolvimento de Projeto Final”, respectivamente. O professor Eduardo Bezerra 
sugeriu outros nomes para as disciplinas “Projeto Final I” e “Projeto Final II”: “Concepção e Elaboração 
de Projeto Final” e “Elaboração e Construção de Projeto Final”, respectivamente. O professor Eduardo 
Ogasawara sugeriu a mudança do nome da disciplina “Probabilidade e Estatística” para “Estatística e 
Probabilidade”, para enfatizar o tratamento de assuntos relativos à análise estatística no programa da 15 
disciplina. O professor Jorge Soares sugeriu a mudança do período da disciplina “Probabilidade e 
Estatística” do 5º para o 3º período. O professor Jorge Soares também lembrou da desvinculação 
dessa disciplina com a disciplina homônima do DEPBG. O professor Jorge Soares sugeriu a mudança 
do nome da disciplina “Gerência de Projetos” para “Gerência de Projetos de Tecnologia da 
Informação”. O professor Jorge Soares sugeriu a alteração do nome da disciplina “Organização de 20 
Dados I” para “Estruturas de Dados”, e da disciplina “Organização de Dados II” para “Organização de 
Estruturas de Arquivos”. 

O professor Eduardo Bezerra pôs a proposta em votação pelo colegiado, a qual foi aprovada por 
unanimidade, e, a seguir, agradeceu a presença de todos na reunião, da qual foi lavrada a presente 
ata, que vai assinada pelo coordenador do curso. 25 


