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No nono dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se às 16:30h no laboratório 3, para 
realização de reunião de colegiado, os professores Jorge Soares, Kele Belloze, Carmem Asp, Renato 
Mauro, Fábio Júnior, Rafael Castaneda, Gustavo Guedes, Myrna Soares, Pedro Gonzalez, Eduardo 
Bezerra, Diego Brandão, Diogo Mendonça, Otávio Schocair, Joel Santos e a representante discente 
Letícia Moura. A reunião iniciou com a eleição do Professor Rafael Castaneda Ribeiro como secretário 5 
da reunião. Em seguida o Prof. Jorge Soares apresentou o primeiro item de pauta, a análise e 
homologação dos planos de capacitação analisados pelo NDE na reunião de 02 de maio de 2018. O 
resultado da análise foi apresentado pela presidente do NDE, professora Kele Belloze, que descreveu 
o modo como a análise foi conduzida e listou, para cada professor solicitante, seus respectivos 
deferimentos e prazos de afastamento. Após a apresentação o Prof. Jorge Soares encaminhou para 10 
votação a homologação da análise, que foi deferida por unanimidade. Em seguida o Prof. Jorge Soares 
apresentou o segundo item de pauta, a definição de distribuição de vagas e perfis para o próximo 
concurso de professor efetivo. Enunciou três perfis propostos e os motivos para suas definições. Os 
perfis apresentados foram: (a) Engenharia de Software; (b) Sistemas Paralelos e Distribuídos; (c) 
Inteligência Artificial e Computacional. O professor explicou que na posição de coordenador foi 15 
compelido pela direção a elaborar e apresentar os perfis com urgência no mesmo dia, não tendo tempo 
hábil de conduzir o processo junto ao colegiado, e que trouxe os perfis ao colegiado para validação, 
colocando-se à disposição para solicitar alterações junto à Direção, caso o colegiado assim o 
determinasse. Solicitou também ao colegiado a definição de prioridades junto aos perfis, caso a Direção 
solicite a remoção de uma ou mais das solicitações. Após deliberação foram apresentados dois 20 
encaminhamentos sobre os perfis: (1) Manter os perfis submetidos originalmente e (2) alterar o perfil de 
Engenharia de Software por um perfil de Redes, Arquitetura de hardware e Sistemas operacionais; A 
primeira opção foi deferida com 14 votos, ficando a segunda opção com 3 votos (João Quadros, Diego 
Brandão e Otávio). A professora Myrna solicitou ao colegiado dar prioridade para a criação de vagas 
em redes e sistemas operacionais para o próximo concurso. Em seguida o Professor Jorge colocou em 25 
votação a priorização dos perfis. O perfil encaminhado como primeira prioridade foi Redes com 
abstenção de voto pela aluna Letícia; o perfil encaminhado como segunda prioridade foi Inteligência 
Artificial e Computacional com unanimidade, à exceção do voto do Prof. Joel, que foi dado para a área 
de Engenharia de Software. Por exclusão o perfil de Engenharia de Software ficou como o terceiro em 
prioridade. Em seguida o Prof. Jorge Soares abriu o terceiro item de pauta, a definição de perfis para 30 
professores substitutos. Apresentou para o colegiado uma estratégia para definir perfis minimalistas na 
área de Programação e Estruturas de Dados, utilizando-se da disponibilidade destes professores para 
remanejar outros professores efetivos do corpo docente a fim de cobrir eventuais ausências. A Prof. 
Myrna sugeriu aumentar o escopo para uma abordagem mais genérica a fim de garantir mais 
versatilidade nas áreas que possam ser ocupadas. Os Prof. Jorge e Renato lembraram que concursos 35 
de professores substitutos muito abrangentes ou muito específicos tendem a atrair um número muito 
reduzido de candidatos, o que pode ser arriscado. Pelo avançar da hora o colegiado decidiu adiar a 
decisão para a próxima reunião ordinária. O professor Jorge apresentou ainda o quarto item de pauta, 
também deixado para decisão na próxima reunião, que trata da conversão da sala de aula 1 em 
laboratório de ensino. Em seguida a reunião foi aberta para discussão de assuntos gerais e encerrada 40 
às 18:30. Nada mais tendo sido tratado, eu, Rafael Castaneda Ribeiro, lavrei a presente ata, em total 
de duas página, que vai por mim assinada abaixo. 


