CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DIRETORIA DE ENSINO – DIREN
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPIN
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO COLEGIADO
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No décimo terceiro dia do mês de maio 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, Eduardo Bezerra,
Renato Mauro, Fábio Paschoal, Myrna Amorim, Eduardo Ogasawara, Maysa Macedo, João Quadros.
Presentes também estavam os representantes discentes Leandro Moniz de Aragão Daquer (CST-SI)
e Thiago Della Libera Pereira (BCC).
O professor Eduardo Bezerra iniciou a reunião pela análise da ata da Reunião Ordinária anterior,
realizada em 18 de março de 2013, que foi aprovada pelos conselheiros presentes sem alterações.
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Passando ao primeiro item da pauta (deliberação sobre alunos em vias de jubilação), o professor
Eduardo Bezerra informou que diversos alunos do CST-SI estavam em vias de jubilação, de acordo
com as regras vigentes e apresentadas na versão corrente do manual do aluno. O professor Eduardo
Bezerra sugeriu a criação de uma comissão permanente denominada Comissão de Avaliação de
Desempenho Discente, para analisar continuamente a situação dos alunos dos cursos de graduação e
orientar aqueles que apresentarem baixo desempenho acadêmico no sentido de viabilizar a conclusão
do curso por parte desses alunos. O professor Eduardo solicitou que os interessados em participar
daquela comissão assim o informassem por correio eletrônico no prazo de uma semana.
No segundo item de pauta, apresentação dos novos representantes discentes, o professor Eduardo
Bezerra apresentou os nomes dos dois novos representantes discentes, ambos do Curso de
Bacharelado em Ciência da Computação (BCC). O professor Eduardo informou que esses alunos
foram escolhidos por votação pelos próprios discentes do BCC. São eles, Thiago Della Libera Moreira
(representante titular) e Gabriel Nacif Paes (representante suplente).
No terceiro item de pauta, procedimento de guarda de materiais, o professor Eduardo Bezerra
repassou documento enviado pelo Chefe do DEPES intitulado TABELA DE TEMPORALIDADE E
DESTINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVO RELATIVOS ÀS ATIVIDADES-FIM DAS
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR – IFES. Esse documento apresenta que diversos
documentos devem ser mantidos sob a guarda da coordenação do curso e de seus professores. O
professor Eduardo Bezerra enfatizou o item 125.31 desse documento, que prescreve que o seguinte:
provas, exames e trabalhos (inclusive verificações suplementares): devolução ao aluno após o registro
das notas; Eliminar os documentos não devolvidos aos discentes apenas após 1 ano do registro das
notas.
No quarto item de pauta, discussão sobre registro das notas parciais nas disciplinas de projeto final,
foi levantada a questão de registro das notas parciais obtidas pelos alunos matriculados em Projeto
Final I ou Projeto Final II. O prof. Fabio Paschoal ficou de definir procedimento para realizar esse
registro e apresentar na próxima reunião.
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No quinto e último item da pauta, registro de frequência dos professores (DEPES/SECAD), o prof.
Eduardo Bezerra informou que, por solicitação da chefia do DEPES, o registro de frequência dos
professores estavam sendo repassado no fim de cada mês para a Secretaria Administrativa de
Graduação (DEPES/SECAD).
Em assuntos gerais, não houve pronunciamento de nenhum participante da reunião.
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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.

