CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPIN
6ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUATORZE

No décimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se às 17:00h para
realização da quinta reunião ordinária do colegiado, os professores Renato Mauro, Eduardo
Ogasawara, Gustavo Guedes, Kele Belloze, Luis Amaral, Fábio Paschoal, Myrna Amorim e Fabricio
Raphael. Presidiu a reunião o professor Eduardo Bezerra.
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Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra apresentou a ata da quinta 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.
Deu-se início à discussão acerca do primeiro item de pauta (Regulamento de capacitação docente CEPE). O professor informou que estava em desenvolvimento por uma comissão do CEPE um
regulamento que destina‐se a normatizar a Capacitação Docente dos servidores do quadro
permanente das carreiras do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e do Magistério
Superior do CEFET/RJ, nos termos das condições exigidas nas legislações específicas de cada
carreira. O professor informou que a minuta do regulamento foi repassada para que fosse analisada
por cada órgão colegiado e fossem colhidas opiniões e sugestões de modificação do texto. O
professor informou que aguardaria até o dia 30 de novembro por essas sugestões.
Passou-se então para o próximo item de pauta (Definição do calendário de reuniões para 2015). O
professor Eduardo Ogasawara se voluntariou para criar uma enquete no Doodle para definir o
calendário de reuniões para o próximo ano letivo.
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Passou-se então para o próximo item de pauta (Análise das ações em 2014 e preparação para 2015).
O professor Eduardo Bezerra descreveu aos presentes as ações tomadas durante o ano letivo de
2014: instalação da nova versão do Moodle, implantação do sistema da avaliação por discentes,
implantação do sistema de registro de atividades complementares. O professor Eduardo solicitou aos
presentes que enviassem posteriormente por email sugestões de ações para o ano letivo seguinte.
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Passando aos assuntos gerais, o professor Eduardo Bezerra apresentou a grade de horários do
semestre letivo que vem.
Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de uma página,
que vai por mim assinada.

