
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPIN 

  
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE DOIS MIL E QUATORZE 

 

No décimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se às 17:00h para 
realização da quarta reunião ordinária do colegiado os professores Eduardo Bezerra, Kele Teixeira 
Belloze, Rafael Castaneda Ribeiro, Jorge de Abreu Soares, Joel Santos, Fábio Paschoal, Eduardo 
Ogasawara, João Quadros, Myrna Amorim, Carmem Asp, Glauco Amorim, Otávio Schocair e Renato 
Mauro. Estavam também presentes os representantes discentes Andre Wrinckler e Thiago Della 5 
Libera Pereira. 

Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra propôs a votação para aprovação da ata da última 
reunião ordinária de 2013. Os membros presentes do colegiado aprovaram o texto por unanimidade. 
O professor também apresentou para homologação as decisões da última reunião do NDE, que foram 
aprovadas por unanimidade. 10 

Começando pelo primeiro item de pauta, o professor Eduardo Bezerra propôs a criação de uma nova 
coordenadoria denominada "Coordenação de Disciplinas Externas". O professor Bezerra explicou que 
a atribuição inicial dessa coordenadoria seria a de analisar os processos de isenção de disciplinas 
provenientes do SECAD. O professor Bezerra sugeriu que o professor Gustavo Guedes assumisse 
essa nova coordenação. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 15 

Passando ao próximo item da pauta - Relato dos coordenadores de áreas, o professor Eduardo 
Bezerra sugeriu algumas ações para serem tomadas durante o ano corrente, a saber, padronização 
da página principal do Moodle, instalação de nova versão do Moodle, definição de roteiro de entrega 
da versão final do TCC, implantação da nova versão do portal, atualização no portal da EIC. 

Passando ao próximo item da pauta, o professor Eduardo Bezerra lembrou que a CADD (Comissão 20 
de Acompanhamento de Desempenho Discente) tinha sido criada no ano anterior e que tinha iniciado 
suas atividades. Em particular, a CADD tinha produzido uma listagem de alunos considerados com 
baixo desempenho. O professor Bezerra informou que o plano era convocar esses alunos durante o 
ano de 2014 para combinar pontualmente um plano para finalização do curso, além de acompanhar a 
execução desses planejamentos por partes dos discentes convocados. O professor Bezerra informou 25 
que outra ação planejada para 2014 é a definição de formulário de perfil do aluno ingresso, com base 
no trabalho encontrado em https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/8408. 

Passando ao próximo item da pauta, o professor Eduardo Bezerra, propôs a implantação de auto-
avaliação nos cursos de graduação da EIC (tanto o CST-SI quanto o BCC). O professor Bezerra 
informou que, do ponto de vista operacional, no fim de cada período letivo, cada aluno e graduação 30 
poderia entrar em uma aplicação WEB para preencher um formulário de avaliação acerca da 
execução das atividades de cada turma que cursou. O professor Bezerra informou também que o 
resultado agregado dessa auto-avaliação seria visível apenas para o professor da turma e para o 
coordenador do curso. Colocada em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. O professor 
Eduardo Bezerra ficou de apresentar as questões do formulário para serem homologadas em uma 35 
próxima reunião do colegiado. 

Passando para o próximo item de pauta (Análise do Ofício Circular DPE SETEC MEC 153/2013), o 
professor Eduardo Bezerra informou que o CEFET-RJ tinha recebido recentemente ofício da CGU 
questionando acerca de práticas para mitigação de problemas relativos à evasão e à retenção de 



alunos nos seus cursos de graduação. O professor acrescentou que o DEPES havia cobrado de cada 40 
departamento acadêmico posicionamento acerca do referido ofício. O professor Eduardo Bezerra 
informou que iria repassar ao DEPES as ações tomadas pelo DEPIN, particularmente a de criação da 
CADD e de seu planejamento de ações. 

Passando ao próximo item da pauta, todas as decisões tomadas pelo NDE em sua 1ª reunião 
ordinária foram postas em votação. Todas elas foram aprovadas por unanimidade pelos membros 45 
presentes do colegiado. 

No próximo item de pauta, o professor Eduardo Bezerra apresentou a proposta de datas para 
realização das reuniões ordinárias do colegiado em 2014. As datas propostas foram as seguintes, 
sempre no horário das 17:00h: 13/janeiro, 17/março, 12/maio, 04/agosto, 15/setembro, 10/novembro. 
A proposta foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. 50 

Passando aos assuntos gerais, o professor mencionou sobre a atividade de elaboração do PEA 
(Plano Estratégico Anual) e adicionou que este era um documento cujo propósito era apresentar um 
planejamento de aquisição de recursos pelos diversos departamento/coordenações. O professor 
Bezerra também informou que o desmembramento do DEPBG, que iria resultar na criação do DEMAT 
(Departamento de Matemática), DEFIS (Departamento de Física) e DECAP (Departamento de 55 
Ciências Aplicadas). O professor Bezerra também informou que era plano da coordenação protocolar 
durante este ano de 2014 o pedido de visita para reconhecimento do BCC. Outra informação foi 
relativa ao programa de monitoria edição 2013. O professor Bezerra informou queo processo estava 
na fase de seleção de aluno, de acordo com os critérios combinados por meio de mensagens para a 
lista de professores. 60 

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. 


