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DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES 

COORDENAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE INFORMÁTICA (CCINFS) 

Ata da 3a reunião de colegiado realizada em 11 de maio de 2016 

No décimo primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se às 17:47h, no 
laboratório 1, para realização de reunião ordinária do colegiado, os professores Eduardo Bezerra, 
Carmen Queirós, Fábio Paschoal, Gustavo Guedes, Carlos Otávio, Jorge de Abreu Soares, Myrna 
Amorim, Luis Amaral, Joel dos Santos, Rafael Castaneda e Diogo Mendonça estiveram presentes. O 
representante discente Renan Carvalho esteve presente. 

A reunião iniciou com o primeiro item da pauta (Homologação das deliberações do NDE). As 
deliberações do NDE foram aprovadas por unanimidade. Em seguida foi passado para o próximo item 
da pauta (Aprovação da ata da última reunião ordinária). A ata foi aprovada por unanimidade. Em 
seguida foi passado para o próximo item da pauta (Aprovação da ata da última reunião extraordinária). 
A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida foi passado para o próximo item da pauta (Criação 
da comissão permanente de acompanhamento discente) . A comissão ficou definida como sendo 
composta pelos professores Otávio, Jorge, Eduardo Bezerra, Carmen, Myrna e Fábio.  Em seguida a 
professora Carmen foi eleita presidente da comissão. Essa decisão foi unânime. Em seguida foi 
apresentado o próximo item da pauta (Mudança de Regime de trabalho para 40h DE do professor 
Jorge). Essa decisão foi unânime. Em seguida, foi discutido o próximo item da pauta (Procedimento 
de encaminhamento para alunos com dificuldades de relacionamento social). A professora Myrna 
comentou sobre a necessidade de sabermos o que fazer quando alunos com problemas psicológicos 
procuram os professores. O professor Jorge mencionou que deve haver um pronunciamento 
institucional. A professora Myrna relatou casos de três alunos com depressão no curso. Ao final, o 
professor Gustavo disse que ia procurar uma resposta institucional e ficou de encaminhar um 
memorando ao DEPES. Foi mencionado que deveria ser levado em consideração que o número de 
alunos da graduação já supera o número de alunos do técnico, e assim, deveria haver um apoio 
institucional para esses alunos da graduação, assim como há o apoio da DIAPE para o técnico. Em 
seguida, foi aberto o próximo item da pauta (Aluno que cursa simultaneamente Projeto Final I e 
Projeto Final II), apresentada pelo professor Fábio. O professor Fábio comentou sobre o caso de um 
aluno que quis fazer Projeto Final I e Projeto Final II ao mesmo tempo. Esse aluno quis fazer o 
trabalho em dupla com um aluno que já havia defendido Projeto Final I. O professor negou essa 
possibilidade ao aluno. Os professores chegaram a conclusão que, nesse caso, não deveria ser 
permitido. O professor Jorge sugeriu levar isso para a pauta da próxima reunião do NDE, de forma a 
discutirmos todos os casos de alunos que querem fazer Projeto Final I e Projeto Final II ao mesmo 
tempo. Em seguida, foi passado para o próximo item da pauta  (Assuntos gerais). O professor 
Gustavo mencionou sobre a dificuldade de avaliar processos de isenção de disciplina e que seria 
importante ter alguém auxiliando nesse processo, como ele auxiliava o coordenador anterior. O 
professor Otávio se ofereceu para ajudar. Em seguida, o professor Eduardo Bezerra mencionou que 
queria passar oficialmente a coordenação do BCC para Gustavo e que já havia conversado com o 
Bernardo. O colegiado achou melhor aguardar o diretor geral voltar de férias para resolver, visto que 
esse é um item importante para reconhecimento do curso e o curso está para ser reconhecido pelo 
MEC. 

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


