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No décimo segundo dia de junho do ano de dois mil e dezenove reuniram-se às 16h15 no 
laboratório 3 para a realização de reunião extraordinária dos colegiados da Coordenação de 
Informática (COINFO) e do Departamento Acadêmico de Informática (DEPIN) os professores Jorge 
Soares, Carmen Asp, Rafael Castaneda, Diogo Mendonça, Pedro Gonzalez, Eduardo Bezerra, Joel 
dos Santos, Gustavo Guedes, Carlos Schocair, Diego Nunes, Kele Belloze, Fábio Júnior, Myrna 5 
Amorim e a representante discente Letícia Moura. Os professores Jorge Soares e Carmen Asp 
iniciaram a reunião com o item de pauta único: a avaliação de suspensão das aulas em eventos 
promovidos pela EIC. O Professor Jorge apresentou uma sugestão para uniformizar a suspensão 
de aulas em eventos realizados pelo EIC, a fim de apoiar a execução dos eventos. Após debate o 
colegiado decidiu tratar de maneira separada o caso do evento institucional Semana de Pesquisa e 10 
Extensão (SEPEX), apresentando-se dois encaminhamentos: (a) Suspender as aulas de graduação 
durante seus três dias de apresentação, para participação do corpo discente e docente no evento; 
(b) Suspender as aulas de graduação apenas no dia do Workshop da EIC (WEIC) que ocorre no 
âmbito da SEPEX, restringindo-se nos outros dias  a aplicação de avaliações ou a apresentação de 
conteúdo novo. O encaminhamento (a) foi aprovado com 10 votos, ficando o item (b) com 3 votos 15 
(professores Jorge Soaers, Gustavo Guedes e Kele Belloze). A representante discente Letícia 
Moura não estava presente no momento da votação. A reunião foi encerrada às 17h15. Para os 
demais eventos promovidos pela EIC o Colegiado deliberou por realizar reuniões caso a caso. 
Nada mais tendo sido tratado, eu, Jorge de Abreu Soares, lavrei a presente ata, em total de uma 
página, que vai por mim assinada abaixo. 20 


