
 

 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPIN 

  
2ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE DOIS MIL E QUATORZE 

 

No décimo sétimo dia do mês de março do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se às 17:00h para 
realização da segunda reunião ordinária do colegiado, os professores Eduardo Ogasawara, João 
Quadros, Kele Belloze, Carmen Asp, Uéverton Souza, Renato Mauro, Fábio Paschoal, Myrna Amorim, 
Gustavo Guedes. Estava também presente o representante discente André Wrinckler. Presidiu a 
reunião o professor Eduardo Bezerra. 5 

Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra propôs a votação para aprovação da ata da primeira 
reunião ordinária de 2014. 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. 

Começando pelo primeiro item de pauta (Confecção de formulários para registro de atividades 10 
complementares), o professor Eduardo Bezerra passou a palavra para o professor Rafael Castaneda, 
que apresentou a proposta de formulários a serem usados pelos discentes para submissão de 
registros de atividades complementares. Após a exposição, a aprovação dos formulários foi posta em 
votação. Os formulários foram aprovados por unanimidade pelos presentes. 

Passou-se para o segundo item de pauta (Homologação do formulário de auto-avaliação), o professor 15 
Eduardo Bezerra apresentou a proposta do formulário a ser usados pelos discentes para realizar 
avaliação de atividades docentes em cada turma em que estivessem inscrito. O professor Eduardo 
Apresentou os quesitos do formulário e pontou que eles foram retirados do próprio formulário da CPA. 
O professor também informou que estava em andamento o desenvolvimento de um módulo 
informatizado para que esse processo de avaliação pudesse ser realizado pela WEB. Por fim, o 20 
professor Eduardo Bezerra comentou que a proposta era que os resultados da avaliação de cada 
turma fossem enviados para professor daquela turma, e que todos os resultados fossem 
disponibilizados para o coordenador do curso. A proposta foi então colocada em votação. Todos os 
presentes foram favoráveis à proposta. 

Passou-se para o terceiro item de pauta (Proposta de alteração do regulamento de Atividades 25 
Complementares para contemplar representação discente em conselhos). O professor Rafael 
Castaneda apresentou a proposta de adicionar ao regulamento de atividades complementares a 
possibilidade de o discente de graduação poder creditar horas de atividades complementares se 
participasse como representante discente em conselhos consultivos ou deliberativos de nossa 
Instituição. A proposta foi aprovada por unanimidade. O professor Rafael Castaneda ficou de 30 
apresentar em um próxima reunião de colegiado a nova tabela de atividades complementares que 
contemplasse a proposta supra-mencionada. 

Passando aos assuntos gerais, o professor Eduardo Bezerra avisou sobre a necessidade de 
preparação para eleição de novo mandato (2014-2016) da chefia de departamento e coordenação dos 
cursos, visto que seu primeiro mandato (2012-2014) estava chegando ao fim. Ficou acordado que na 35 
próxima reunião de colegiado haveria eleição para tal. 

Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de uma página, 
que vai por mim assinada. 


