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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 4ª reunião ordinária de colegiado realizada em 10 de dezembro de 2015

No décimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, reuniram-se às 16:10h, no laboratório 4, para realização de reunião ordinária do colegiado, os professores Eduardo Bezerra, Fábio Paschoal, Glauco Amorim, Gustavo Guedes, Carlos Otávio, Luís Amaral, Jorge de Abreu Soares, Myrna
Amorim, Fabrício Pereira e Renato Mauro estiveram presentes. Os alunos Renan Carvalho e Lawrence dos Santos estiveram presentes.
O professor Eduardo Ogasawara justificou sua ausência previamente por estar em reunião em Petrópolis, relacionada aos trabalhos do grupo de pesquisa. O professor Rafael Castaneda justificou sua
ausência previamente por ser a apresentação de final de ano de sua filha.
A reunião iniciou com o primeiro item da pauta, que foi deixado para próxima reunião pela ausência do
professor João Quadros. O segundo ponto da reunião foi a definição do calendário de reuniões de colegiado para 2016. Foi definido que o melhor dia é terça-feira às 17h. Gustavo mencionou que irá definir um calendário bimestral para a próxima reunião. Em seguida foi mencionado o item relacionado à
grade de horários. Nesse momento Gustavo apresentou a ausência de professor para a disciplina Arquiteturas Avançadas de Computadores. O professor Luís Amaral se voluntariou para ministrar a disciplina em 2016-1. Em seguida, o ponto da ata relacionado ao PPC do CST-SI foi mencionado. Eduardo Bezerra mencionou que é preciso atualizar o PPC junto com NDE do TSI. Gustavo então mencionou que era preciso alterar o NDE do TSI para que ele (Gustavo) fosse o presidente da banca e Eduardo Bezerra um membro do NDE do TSI, visto que Gustavo é o coordenador do curso TSI. Em seguida, Gustavo abriu o outro ponto da pauta, a escala de uso das sextas-feiras para os próximos períodos. A professora Myrna se propôs a ministrar aulas nas sextas-feiras, desde que fosse intercalado
com o professor Glauco. Gustavo mencionou que para o ano que vem talvez não fosse preciso, visto
que colocou os professores novos para ministrar aulas nesses dias. Gustavo disse que ia montar o
horário de 2016-2 no início do ano e que falaria na próxima reunião se precisasse de outro professor
para ministrar aulas na sexta-feira. Em seguida, foi aperto o item de pauta relacionado a aprovação da
ata da reunião anterior. Foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi aberto o item para solicitação
da liberação do professor Eduardo Bezerra para assumir o cargo de assessor do professor Bernardo.
Nada mais tendo sido tratado, eu, Gustavo Paiva Guedes, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada abaixo.

