CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPES
Ata da 4ª reunião ordinária de colegiado realizada em 18 de dezembro de 2012

No décimo oitavo 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 Otávio Schocair, João
Quadros, Jorge Soares, Renato Mauro, Facio Paschoal, Daniel de Oliveira, Eduardo Ogasawara e
Myrna Amorim; Presidiu a reunião o professor Eduardo Bezerra.
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A reunião iniciou com o primeiro o expediente de aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por
unanimidade. A seguir deu-se início aos itens de pauta, com o primeiro deles, “Apreciação do
documento de normas de atividades complementares (BCC)”. O professor Eduardo Bezerra lembrou
que os professores Jorge Soares e Rafael Castaneda haviam sido incumbidos de elaborar o
regulamento de atividades complementares. O professor Eduardo a seguir passou a palavra para os
professores Jorge e Rafael, que apresentaram aos presentes o conteúdo do regulamento proposto.
Após a exposição, o professor Eduardo Bezerra pôs em votação a aprovação do documento, que foi
aprovado por unanimidade. O professor Rafael Castaneda, coordenador de atividades
complementares, se comprometeu a publicar o documento no portal dos cursos de graduação.
O professor Eduardo passou para o próximo item de pauta, “Programa de monitoria 2013”. O
professor informou aos presentes que estava publicado o edital para seleção de monitores para o ano
letivo de 2013. Informou também que o DEPIN havia sido contemplado com 04 (quatro) vagas de
monitoria. Por fim, informou que as disciplinas a serem contempladas com monitores seriam
selecionadas levando em consideração a quantidade de inscritos em cada disciplina, assim como a
taxa de reprovação.
Passou-se então para o próximo item de pauta, “Definição do calendário de reuniões para 2013”. O
professor lembrou que, para fins de organização e planejamento, seria adequado agendar
antecipadamente as datas no ano letivo seguinte para as reuniões de colegiado. O professor então
sugeriu as seguintes datas para essas reuniões: 18 de março, 13 de maio, 08 de julho, 09 de
setembro e 11 de novembro. Os presentes aprovaram por unanimidade as datas propostas.
Passando para o item “Assuntos gerais”, o professor Otávio Schocair lembrou aos presentes da data
do minicurso de EAD, que ele iria lecionar para fins de treinamento dos docentes no uso do Moodle.
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Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de uma página,
que vai por mim assinada abaixo e rubricada.
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