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No décimo primeiro dia do mês de novembro 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 quinta reunião ordinária 
de 2013 do colegiado do DEPIN, os professores Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, João 
Quadros, Myrna Amorim, Almir Silveira, Fábio Paschoal, Jorge Soares e Renato Mauro. Presente 
também estava o representante discente André Winkler (CST-SI). 5 

Iniciando a reunião com o primeiro item da pauta (escala de alocações nas 6as-feiras para 2014-1), o 
professor Eduardo Bezerra lembrou que em reunião de colegiado anterior, houve uma resolução 
acerca da participação de todos os docentes em regime de dedicação exclusiva em uma escala 
semestral de alocações em turmas às 6as-feiras a partir de 2014.1. Em seguida, o professor Eduardo 
consultou os presentes acerca de quem se voluntariava para iniciar a escala. Ficou acordado que o 10 
professores Renato Mauro e Eduardo Bezerra iriam iniciar essa escala. 

Passando ao segundo item de pauta (deliberação acerca da proporção de vagas ofertadas para 2014-
1), o professor Eduardo Bezerra consultou os presentes acerca de propostas para os quantitativos de 
vagas para os cursos BCC e CST-SI. O professor Eduardo lembrou que a proporção vigente era de 25 
vagas para o BCC e 25 vagas para o CST-SI. Surgiram então duas propostas. A primeira foi a de 15 
manter a proporção vigente; a segunda foi a de alterar a proporção para 20 vagas para o CST-SI e 30 
para o BCC. Colocadas as propostas em votação, o resultado foi como segue. Foram a favor da 
primeira proposta os seguintes conselheiros: André Winkler, Eduardo Bezerra, Jorge Soares, João 
Quadros, Otávio Schocair, Fábio Júnior, Almir Silveira. Foram a favor da segunda proposta os 
seguintes conselheiros: Eduardo Ogasawara, Myrna Amorim, Renato Mauro. Ficou acordado que na 20 
próxima reunião, haveria nova deliberação. Sendo assim, o quantitativo de ofertas de vagas foi 
mantido para 2014.1. 

Passando ao terceiro item de pauta (deliberação acerca do texto de resposta sobre a diligência para o 
CST-SI), o colegiado homologou por unanimidade todas as decisões apresentadas pelo NDE e 
registradas na reunião de mesma data. 25 

Nos assuntos gerais, o professor Eduardo Bezerra mencionou a contratação da professora Kele 
Belloze, professora substituta. O professor Eduardo acrescentou que a professora Kele iria assumir 
todas as turmas da professora Maysa Macedo, que havia pedido desligamento de nossa IES em 
setembro passado. 

No fim da reunião, o professor Eduardo Bezerra agradeceu a presença de todos os presentes na 30 
reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que vai assinada pelo chefe do departamento. 

 



No segundo item de pauta, montagem da grade de horários dos cursos superiores, o professor 
Eduardo Bezerra informou que, com a criação do BCC e a passagem da disciplina Computação 35 
(GEXT7401) para o DEPIN, a tarefa da montagem da grade de horários estava se tornando cada vez 
mais trabalhosa. O professor Eduardo acrescentou que era particularmente difícil definir a grade de 
horários relativa às 6as-feiras. Após discussão, foi levantada a proposta de que os professores em 
regime de Dedicação Exclusiva iriam revezar a alocação nas 6as-feiras a partir do semestre letivo 
2014-1. A proposta única de rodízio entre os professores DE para alocações nas 6as-feiras foi 40 
aprovada por unanimidade pelos presentes na reunião. 

Passando ao terceiro item de pauta, definição de vagas para reingresso e transferências (interna e 
externa) no CST-SI para 2013-2, o professor Eduardo Bezerra apresentou a proposta do quantitativo 
de vagas a ser abertas para reingresso a transferências: 04 vagas para transferência interna, 04 
vagas para transferência interna, 04 vagas para transferência externa, 04 vagas para reingresso. A 45 
proposta foi posta em votação e aprovada por unanimidade pelos presentes. 

Passando aos assuntos gerais, o professor Otávio Schocair propôs que as próximas reuniões de 
Colegiado e de NDE fossem realizadas as terças ou quartas. Foi acordado que as datas previamente 
definidas seriam mantidas para o ano corrente e que essa discussão (mudança de dia da reunião) 
seria postergada para a última reunião de colegiado de 2013. Outro assunto de pauta foi o pedido de 50 
afastamento da professora Maysa Macedo para apresentação de trabalho em congresso. O colegiado 
aprovou por unanimidade a liberação da professora. Como último assunto geral, o professor Eduardo 
Bezerra informou que lhe foram solicitados os quantitativos de vagas ofertadas via SISU para o 
semestre letivo 2013.2, tanto para o CST-SI quanto para o BCC. Após discussão, o colegiado votou 
por unanimidade em manter a proporção de oferta de vagas entre CST-SI e BCC (isto é, 25 vagas 55 
para o CST-SI e 25 vagas para o BCC). 

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. 


