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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 de colegiado realizada em 13 de abril de 2016 

No décimo terceiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se às 16:00h, no 
laboratório 1, para realização de reunião ordinária do colegiado, os professores Eduardo Bezerra, 
Carmen, Fábio Paschoal, Gustavo Guedes, Carlos Otávio, Jorge de Abreu Soares, Myrna Amorim,  
Renato Mauro, Rafael Castaneda e Eduardo Ogasawara, Amaral, Diogo e Joel estiveram presentes. 
Os representantes discentes Lawrence dos Santos e Renan estiveram presentes. 

A reunião iniciou com o primeiro item da pauta (Apresentação de 15 minutos da professora Soraia). A 
professora apresentou sua proposta para um modelo de formação continuada para docentes com 
vistas à educação exclusiva. Em seguida, Gustavo apresentou o segundo item da pauta (Aprovação 
da ata da reunião anterior). A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi aberto o terceiro item 
da pauta (Análise do regulamento de premiações) que seria apresentado pelo professor João 
Quadros. O professor não estava presente e Gustavo passou para o próximo item. O item seguinte se 
referia a apresentação do calendário de reuniões de colegiado para 2016. Gustavo apresentou os 
seguintes dias para reuniões ordinárias de 2016: 11/05, 08/06, 21/07, 25/08, 22/09, 20/10, 24/11. Em 
seguida, Gustavo passou para o próximo item da pauta (Apresentação dos dados de desempenho 
acadêmico). Gustavo chamou o Eduardo Bezerra para apresentar. Eduardo Bezerra apresentou os 
itens relativos ao desempenho acadêmico, informando que os cursos deveriam realizar um 
acompanhamento dos alunos em situação crítica. Essa criticidade se apresenta em faixa de cores 
(vermelha, amarela, preta e azul). Os alunos na faixa preta já deveriam ter sido jubilados. Eduardo 
Bezerra comentou que Bernardo (chefe do DEPES) sugeriu que os colegiados apreciassem os 
documentos e enviassem sugestões. Eduardo Bezerra comentou que o colegiado deveria sugerir um 
número de períodos que os alunos na faixa preta teriam acompanhamento. Os professores do 
colegiado sugeriam que o período de três semestres era suficiente para que os alunos na faixa preta 
fossem efetivamente jubilados. Em seguida, Gustavo passou para o próximo item de pauta 
(Formulário com dados dos alunos do TSI). Gustavo informou que passou um formulário solicitando 
aos alunos do TSI que informassem a razão de terem escolhido o TSI ao invés do BCC. Gustavo 
informou que 55% dos alunos que responderam ao formulário gostariam de estar no BCC. Informou 
que desses 55%, 13% não se matricularam no BCC porque o BCC não existia na época, 36% não se 
matricularam por não ter nota suficiente no ENEM e 51% não poderiam se matricular no BCC por 
questão do curso ser integral. Gustavo informou que em breve marcaria uma reunião extraordinária de 
colegiado para que fosse decidido o futuro do TSI, se deveria continuar ou não. O aluno Lawrence se 
retirou para a aula do professor Otávio. Em seguida, foi passado para o próximo item de pauta 
(Problemas nas salas e laboratórios). Gustavo informou que os professores não precisam informar os 
problemas aos coordenadores para que os coordenadores façam solicitação à prefeitura. Gustavo 
falou que os professores podem relatar o problema na prefeitura e em seguida informar ao 
coordenador que solicitou à prefeitura que resolvesse o problema. Em seguida Gustavo passou para o 
próximo item de pauta, referente à autorização do colegiado para afastamento do país do professor 
Fábio Paschoal Júnior, entre 13/06/2016 e 19/06/2016, com o objetivo de apresentar dois artigos em 
congresso internacional nas Ilhas Canárias, Espanha. O colegiado aprovou por unanimidade. Em 
seguida, foi aberto o item de pauta (Assuntos gerais). O professor Gustavo pediu ao colegiado para 
decidir o que seria feito da disciplina “Matemática Discreta“ que ainda não possuía professor. Os 
professores Jorge, Diogo e Joel se abstiveram. Os professores Eduardo Bezerra, Carmen, Amaral, 
Gustavo e Renato votaram por manter a turma e os professores Eduardo Ogasawara, Myrna, Rafael, 
Otávio, Fábio e o representante Renan votaram que a turma deveria ser cancelada. Em seguida, 
Gustavo comentou da disciplina de “Administração de Banco de dados”. Foi questionado o fato de já 



ter sido resolvido na reunião de colegiado anterior o que deveria ser feito (o professor Jorge iria 
assumir os alunos da outra turma). Gustavo mencionou que havia conversado com os professores 
Renato e Jorge que o diretor geral havia dito que a professora Kele tomaria posse. Gustavo 
mencionou que essa conversa com o diretor geral ocorreu depois da reunião de colegiado. Gustavo 
mencionou que havia conversado os professores Jorge e Renato e consideraram então a espera. O 
professor Jorge mencionou que Gustavo decidiu aguardar. Gustavo mencionou que essa foi uma 
decisão em conjunto. O professor Eduardo Ogasawara mencionou que Gustavo havia tomado a 
decisão ad referendum. Gustavo mencionou que foi uma decisão conjunta. O professor Eduardo 
Ogasawara mencionou novamente que isso era decisão ad referendum e que isso não podia ter sido 
feito. O professor Jorge mencionou que nesse momento achava que era problemático fazer a 
movimentação, e que se fosse feito, gostaria que a coordenação “segurasse” eventuais reclamações. 
O professor Otávio mencionou que deveríamos resolver o problema. Gustavo abriu votação para 
resolver o que seria feito. Os encaminhamentos foram: convidar todos os alunos a se transferirem 
para a turma do professor Jorge (turma em outro turno), convidar apenas os alunos formandos para 
se transferirem para a turma do professor Jorge, cancelar a disciplina. Os professores Renato, 
Eduardo Bezerra, Joel, Amaral, Carmen, Myrna, Eduardo Ogasawara e Rafael votaram que apenas os 
alunos formandos fossem transferidos para a turma do professor Jorge. Os professores Otávio, Fábio, 
Jorge e Gustavo votaram que todos os alunos poderiam se transferir. O professor Diogo se absteve. 

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


