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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 5a reunião de colegiado realizada em 14 de junho de 2017 

No décimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se às 16:30, no 
Laboratório 4, para realização de reunião extraordinária do colegiado dos cursos  de Bacharelado em 
Ciência da Computação  e Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, os professores Carlos 
Otávio Schocair, Carmen Asp, Diogo Mendonça, Fábio Júnior, Gustavo Guedes, Joel Santos, Jorge de 
Abreu Soares, Kele Belloze, Laercio Dantas, Luís Amaral, Pedro Gonzalez e a representante discente 
do curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet Letícia Silva Moura. A pauta única tratava-
se da cooperação internacional com o consulado francês. A reunião iniciou com a apresentação do 
prof. Pedro sobre os itens que havia conversado com Philippe Michelon, atual adido científico no 
consulado francês. O prof. Pedro explicou que há duas possibilidades de acordo: cooperação bilateral 
e dupla diplomação, assim como informou sobre as taxas, pois as universidades na França são 
pagas, mas que os alunos que participassem do convênio pagariam as taxas das suas instituições de 
origem, mesmo durante o período do intercâmbio, solução sugerida por Philippe Michelon. Desta 
maneira, o aluno do CEFET não teria taxa a pagar. O prof. Pedro informou que Philippe Michelon 
indicou duas instituições maiores na França, mas que há representantes brasileiros, UTT - Université 
de technologie de Troyes e ISIMA - Institut Supérieur d’Informatique, de Modélisation et de leurs 
Applications, mas que deveríamos considerar instituições menores como UAPV - Université d'Avignon 
et des Pays de Vaucluse, ULR - Université de La Rochelle e ULHN - Université Le Havre Normandie. 
O prof. Pedro informou que um teste de proficiência das línguas seria necessário, que poderiam ser 
DELF B1 para alunos que fossem para a França e Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa 
para Estrangeiros (Celpe-Bras) para alunos que viessem para o Brasil, seguindo os moldes do 
programa Ciências Sem Fronteiras. Por fim, o prof. Pedro indicou que Philippe Michelon solicitou que 
colocássemos a Angela (Relações Internacionais do CEFET) a par das decisões do colegiado quanto 
a este convênio. Após a apresentação do prof. Pedro, a profª. Carmen destacou que essa não é uma 
decisão apenas do colegiado, que este ponto deveria ter tratado por outros níveis do CEFET. O prof. 
Jorge concordou e destacou que no caso os professores nesta reunião estariam votando o mérito da 
proposta de cooperação. Os professores discutiram que o acordo melhor seria o da dupla titulação, 
mas sinalizaram a preocupação da adequação de ementas que precisa acontecer nesse acordo. 
Assim, os professores preferem analisar as ementas das faculdades mencionadas para ter uma 
decisão sobre qual universidade francesa seria melhor para a cooperação. Foi aprovado por 
unanimidade o mérito da cooperação com uma universidade menor com acordo de dupla titulação. O 
prof. Pedro foi eleito por unanimidade para conduzir esse processo representando o DEPIN. Nada 
mais tendo sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em total de uma página, que 
vai por mim assinada abaixo. 


