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No décimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e doze, reuniram-se às 17:00h, no laboratório 4, 
para realização de reunião ordinária do colegiado. Os professores Renato Mauro, Daniel de Oliveira, 
Fellipe Duarte, Myrna Amorim, Fábio Paschoal, Rafael Castaneda, Eduardo Ogasawara, Jorge de 
Abreu Soares, João Quadros estiveram presentes. Presidiu a reunião o professor Eduardo Bezerra. 

A reunião iniciou com o primeiro o expediente de aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por 5 
unanimidade. A seguir deu-se início aos itens de pauta, com o primeiro deles, “Definição de 
mecanismos de controle de atividades complementares no BCC”. O prof. Rafael Castaneda lembrou 
que o BCC contempla em sua grade a componente curricular “Atividades Complementares”, e que 
para essa componente, seria importante contar com algum controle informatizado dos registros dos 
alunos. O professor Eduardo Bezerra sugeriu que poderia definir um tema de desenvolvimento na 10 
disciplina Projeto e Construção de Sistemas, para construir um módulo de registros de atividades 
complementares. A proposta teve o acordo de todo presentes. 
 
Passou-se então para o próximo item de pauta, “Revisão final no texto de resposta ao relatório de 
avaliação do TSI”. O professor Eduardo Bezerra lembrou que o texto de resposta à d iligência do CST-15 
SI tinha sido circulado entre os professores por email para que todos analisassem e revisassem, e 
agradeceu as colaborações. O professor Eduardo questionou se ainda 
 
Passando para o próximo item de pauta, “Definição de critérios de transferência CST-SI <--> BCC”. O 
prof. Eduardo Bezerra informou que, com a criação do BCC alguns alunos do CST-SI o têm procurado 20 
para saber acerca da possibilidade de transferência entre os dois cursos. Após esse relato, foi criada 
uma comissão, composta pelos profs. Eduardo Bezerra, Jorge Soares e João Quadros, para definir 
uma proposta das regras de transferência interna, externa e de reingresso. O prof. Eduardo Bezerra 
comentou que essa proposta deveria ser definida rapidamente para que ela possa tramitar pelos 
conselhos superiores ainda neste período letivo. 25 
 
Para o item “Assuntos gerais”, o professor Eduardo Bezerra lembrou a todos da necessidade de 
preencher o plano de trabalho, que havia sido solicitado pelo DEPES. 
 
Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de uma página, 30 
que vai por mim assinada abaixo e rubricada. 
 
 


