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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES 
COORDENAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE INFORMÁTICA (CCINFS) 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO realizada em 5 de agosto de 2015 

No quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, reuniram-se às 17:00h, na sala de 
reuniões, para realização da 2ª reunião ordinária do colegiado, os professores Fábio Paschoal, Almir  
da Silveira, Renato Mauro, Gustavo Guedes e Fabricio Raphael. Também estavam presentes os 
discentes Lawrence Fernandes, João Pedro Mota Silva Maia e Renan Carvalho Pinheiro da Silva. 
Presidiu a reunião o professor Eduardo Bezerra. 

Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra apresentou a ata da primeira reunião ordinária de 
2015. 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. 

O primeiro assunto da pauta foi “Desenturmação da disciplina Computação (GEXT7401)”. O professor 
Eduardo Bezerra repassou aos presentes proposta apresentada no último CONDEP acerca da 
desenturmação da disciplina Computação (GEXT7401). O professor Eduardo Bezerra lembrou aos 
presentes que essa disciplina ofertada para os cursos de engenharia da unidade Sede. O professor 
mencionou que no último CONDEP foi sugerida a possibilidade de não criar uma turma dessa 
disciplina para cada curso de engenharia. Em vez disso, a proposta sugeria a criação de várias 
turmas, em cada uma das quais poderiam se matricular os alunos de diferentes cursos de engenharia 
da Sede. O professor Eduardo Bezerra solicitou aos presentes que analisassem a proposta em 
entrassem em contato, no caso de surgirem contrapropostas. 

O próximo item de pauta foi “Saída do prof. Uéverton e realocação de suas disciplinas”. O professor 
Eduardo Bezerra lembrou aos presentes que o professore Uéverton Souza tinha pedido exoneração 
por conta de ter passado em concurso público docente para a UFF. O professor Eduardo mencionou 
que a grade de horários para 2015.2 já estava montada antes da notificação de saída do professor 
Uéverton e que, portanto, as turmas desse professor já tinham sido ofertadas no SIE. De acordo com 
a deliberação realizada pelos presentes, o colegiado decidiu o seguinte: 

• O professor Renato Mauro iria assumir as duas turmas da disciplina Arquitetura de Linguagens 
de Programação; 

• O professor Eduardo Bezerra iria assumir as duas turmas da disciplina Matemática Discreta. 

• Cancelamento da turma 951518 - Estatística e Probabilidade 

• Cancelamento da turma 630013 - Estatística e Probabilidade 

• Cancelamento da turma 960000 - Teoria da Computação 

• Cancelamento da turma 600086 - Teoria da Computação 

O próximo item de pauta foi “Preparação para visita de reconhecimento do BCC”. O professor 
Eduardo Bezerra mencionou que ainda não havia data para a visita de avaliação para reconhecimento 
do BCC, mas que esperava que essa visita viesse ainda em 2015. Conclamou então os presentes a 
atualizarem suas pastas, visto que essas pastas são itens usados pelos avaliadores externos. O 
professor Eduardo Bezerra também mencionou que o professor Otávio Schocair se voluntariou para 



organizar as pastas dos professores do BCC, contanto que os professores fornecem eventuais 
atualizações de suas pastas. O professor Eduardo Bezerra também informou que eventuais 
atualizações na documentação deveriam ser repassadas diretamente para o professor Schocair. 

Passando aos assuntos gerais, não houve manifestação dos presentes. 

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


