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No décimo oitavo dia do mês de março do ano de dois mil e treze, reuniram-se às 17:00h, na sala de 
reuniões da Escola de Informática e Computação, para realização da primeira reunião ordinária de 
2013 do colegiado do DEPIN, os professores Carlos Otávio Schocair Mendes, Renato Mauro, Eduardo 
Ogasawara, Jorge Soares, Myrna Amorim, Fábio Paschoal e Eduardo Bezerra. Presente também 
estava o representante discente André Winkler (CST-SI). 5 

Iniciando a reunião com o primeiro item da pauta, o professor Eduardo Bezerra apresentou a situação 
do aluno Felipe da Silva Franco, discente do CST-SI que solicitou inscrição fora do prazo. O professor 
Eduardo Bezerra esclareceu que esse aluno tem matrícula de 2004 e que já deveria ter finalizado o 
curso, mas que o mesmo passou por diversos problemas de ordem pessoal e de saúde, estes últimos 
relatados e comprovados no processo de solicitação do aluno. O professor informou também que a 10 
única disciplina faltante para o aluno é Trabalho de Conclusão de Curso e que o aluno está sendo 
orientado pelo professor Renato Mauro. Após a discussão, a solicitação do aluno foi colocada em 
votação. O resultado foi que o colegiado decidiu por unanimidade estender o prazo do aluno por mais 
um semestre letivo para o que mesmo finalize o curso. 

No segundo item de pauta, preparação para o concurso de professores substitutos, o professor 15 
Eduardo Bezerra informou que estava previsto para os dias 10 e 11 de abril de 2013 a realização do 
concurso para professores substitutos e que a Escola de Informática e Computação tinha sido 
agraciada com 02 (duas) vagas. Informou também que foram definidos dois perfis de contratação para 
o concurso, a saber, “Linguagens de Técnicas de Programação” e “Modelagem e Engenharia de 
Software”. O professor informou também a formação de duas bancas, uma para cada vaga. A banca 20 
da primeira vaga é composta pelos professores João Quadros (presidente), Renato Mauro e Myrna 
Amorim. A segunda banca sendo composta pelos professores Eduardo Bezerra (presidente), Fábio 
Paschoal e Jorge Soares. O professor Eduardo Bezerra também informou que os requisitos para cada 
perfil foram flexibilizados com vistas ao preenchimento de todas as vagas, inclusive com lista de 
espera. Ficou acordado que cada uma das bancas iria definir os temas das aulas e repassar essa 25 
informação à Coordenação de Concursos. 

No terceiro item da pauta, análise da primeira edição das bancas de Projeto Final I, o professor Fábio 
Paschoal informou que para 2013.1 irá informar antecipadamente para todos os envolvidos, docentes 
e discentes, os prazos do processo, para que todos possam se planejar com antecedência. O 
professor Eduardo Ogasawara sugeriu a criação de marcos genéricos de cobrança dos entregáveis 30 
para os alunos e que cada professor especificasse com seus orientados as entregas específicas a ser 
feitas em cada marco. O professor Eduardo Bezerra sugeriu que fosse cobrado, já em Projeto Final I, 
o início da modelagem do problema, que poderia envolver a modelagem de casos de uso e a 
modelagem de classes conceituais. O professor Eduardo Bezerra também sugeriu que fossem 
definidos os seguintes marcos no cronograma da disciplina: Definição do problema, Revisão 35 
bibliográfica e Esboço da solução do problema. 



No quarto item da pauta, elaboração de um código de ética para discentes, o professor Eduardo 
Bezerra informou que iria levar ao CONDEP a proposta de criação de um código de ética para 
discentes de nossa IES, para regulamentar e corrigir más práticas, tais como o plágio na produção de 
trabalhos acadêmicos. O professor Otávio Schocair observou que a definição de tal documento é uma 40 
atribuição que extrapola o âmbito de nosso departamento e que essa solicitação deveria mesmo ser 
direcionada aos órgãos superiores. 

No quinto item da pauta, decisão sobre preenchimento de diários (online ou impresso), o professor 
Eduardo Bezerra informou que na nova versão do portal do professor tornava possível o lançamento 
de conteúdo por aula e que essa funcionalidade poderia substituir completamente o uso dos diários de 45 
classe impressos. Diante disso, o professor Eduardo Bezerra consultou o colegiado sobre a 
possibilidade de eliminar a impressão dos diários a cada semestre letivo. Colocada a questão em 
votação, todos foram a favor de usar apenas o diário de classe eletrônico fornecido pelo portal do 
professor e, por garantia, armazenar em um meio eletrônico seguro a impressão de todos os 
lançamentos realizados por cada professor. O professor Eduardo Bezerra ficou de repassar a decisão 50 
do colegiado sobre a questão para o DERAC, para que os diários impressos das turmas do DEPIN 
não fossem mais produzidos no início de cada período letivo. 

No sexto item da pauta, aprovação do Regulamento de Atividades Complementares, o professor 
Eduardo Bezerra colocou em votação a aprovação do documento de atividades complementares, que 
havia sido produzido por uma comissão formada pelos professores Jorge Soares, Rafael Castaneda e 55 
Eduardo Bezerra. Esse documento regulamenta o que pode ser considerado para cômputo das horas 
de atividades complementares constantes na grade curricular do curso de Bacharelado em Ciência da 
Computação. O documento havia sido previamente disponibilizado aos membros do colegiado para 
análise. Colocada em votação, o documento foi aprovado por unanimidade e sem restrições pelo 
colegiado. 60 

Em assuntos gerais, o professor Otávio Schocair sugeriu a adição de novo membro discente ao 
colegiado, para representar o curso de Bacharelado em Ciência da Computação, sugestão que foi 
acatada por unanimidade pelo colegiado. Também em assuntos gerais, o professor Eduardo Bezerra 
informou que a empresa EUDTi, pré-incubada na IETEC (incubadora de empresas do CEFET/RJ), 
propôs ao colegiado uma parceria com o GPCA (Grupo de Pesquisa em Computação Aplicada) para, 65 
com os recursos eventualmente levantados junto à FAPERJ, realizar obras para melhorar as 
instalações destinadas a atividades de pesquisa em nosso pavilhão. Essas melhorias envolveriam a 
reforma do banheiro, da sala de estagiários e a criação de uma nova sala na parte superior do 
banheiro da sala dos professores. Como contrapartida, a empresa esperava uma colaboração (na 
forma de consultoria não remunerada e pontual nas respectivas especialidades de cada professor) por 70 
parte dos professores que se interessassem em participar, assim como poder utilizar o laboratório de 
pesquisa durante a vigência do projeto. O professor Otávio levantou a questão de essa atividade 
originar incoerência com o cargo de dedicação exclusiva. Diante disso, o professor Eduardo Bezerra 
ficou de levar a questão à direção geral. O professor Eduardo Bezerra então consultou sobre o desejo 
dos professores de participarem do projeto, caso não houver empecilhos relativos à dedicação 75 
exclusiva. Ficou acordado que os professores Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Rafael 
Castaneda e Renato Mauro participariam do projeto nesse cenário. 

Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de duas páginas, 
que vai por mim assinada abaixo e rubricada em cada página, tendo, em anexo, a lista de assinaturas 
dos presentes. 80 

 


