
 

 

DIREN – DIRETORIA DE ENSINO 
DEPES – DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 
DEPIN – DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMÁTICA 
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No sexto dia de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se às 17:45h na sala 3, para 
realização de reunião de colegiado, os professores Jorge Soares, Kele Belloze, Joel Santos, Renato 
Mauro, Fábio Júnior, Diogo Mendonça, Carmem Asp, Pedro Gonzalez, Rafael Castaneda, Glauco 
Amorim, Eduardo Bezerra, Gustavo Guedes e Eduardo Ogasawara. O professor Jorge Soares iniciou 
a reunião com o primeiro item de pauta: a aprovação das atas da 7ª, 8ª e 9ª reuniões extraordinárias 5 
realizadas em 2018, todas aprovadas por unanimidade. Em seguida prof. Jorge apresentou o 
segundo item de pauta, a mudança da distribuição de vagas para professor efetivo entre as áreas do 
concurso público docente decidida na 2ª reunião ordinária em 09/05/2018. Com a nova configuração, 
a ordem de prioridade para a alocação de vagas para a ser: 1ª vaga: área de Sistemas Distribuídos 
e Redes; 2ª vaga: Engenharia de Software e Desenvolvimento para Internet; e 3ª vaga: Inteligência 10 
Artificial e Computacional. A proposta foi homologada pelo colegiado por unanimidade. Em seguida 
o prof. Jorge apresentou o terceiro item de pauta, a análise das decisões da 1ª reunião ordinária do 
NDE realizada em 06/02/2019, homologada pelo colegiado por unanimidade com duas modificações: 
(1) A atividade 4 deixa de ser passível de atraso, convertendo-se à nota a zero caso o atraso ocorra; 
(2) A atividade 4 tem caráter flutuante e pode ser readequada pelo orientador para ter como limite 7 15 
(sete) dias antes da banca de TCC. Em seguida o prof. Jorge apresentou o quarto item de pauta, 
apresentação dos projetos de extensão a serem inscritos no Edital nº 001/2019/DIREX para 
ciência/aprovação do colegiado, homologado por unanimidade. Em seguida o prof. Jorge apresentou 
o quinto item de pauta, o pedido do Prof. Pedro Gonzalez de autorização ao Colegiado para a 
realização de pós-doutorado no PESC/COPPE/UFRJ, sem ônus ao departamento. Após 20 
apresentação dos seus objetivos com a nova empreitada, a solicitação foi aprovada por unanimidade. 
Após os assuntos gerais a reunião foi encerrada às 18:45. Nada mais tendo sido tratado, eu, Rafael 
Castaneda Ribeiro, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada abaixo.

 

 

 


