!

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA - COINFO
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET (CST-SI)
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE

No décimo quinto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, reuniram-se às 18:30h, na sala
de reuniões da COINFO, para realização da primeira reunião ordinária do colegiado do CST-SI, os
professores Almir da Silveira, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Fábio Paschoal, Jorge Soares,
João Quadros, Myrna Amorim, Otávio Schocair, Rafael Castaneda e Renato Mauro.
O primeiro item de pauta foi “preparação para receber comissão para recredenciamento do curso”. O
professor Eduardo Bezerra repassou informação fornecida pelo COGRA de que está prevista para
2011 a visita de avaliadores externos para renovação do reconhecimento do CST-SI e que a
coordenação deveria tomar providências para se preparar para a visita. O professor Jorge Soares
apresentou a necessidade de realizar um levantamento do acervo de livros da biblioteca, com vista a
uma reforma das bibliografias básica e complementar do CST-SI. O professor Eduardo Bezerra então
solicitou aos professores participantes que verificasse as bibliografias de suas respectivas disciplinas,
com vistas à elaboração de um processo de compra de livros. Os professores poderiam enviar por
email o resultado desse estudo. O prazo dado para esse levantamento pelos professores foi o dia 01
de março de 2011.
O próximo assunto abordado foi “procedimento de jubilação de alunos”. O professor Eduardo Bezerra,
como atual presidente da comissão de jubilação do CST-SI, informou que, a partir desse período
letivo, essa comissão irá convocar os alunos que já passaram de 06 (seis) períodos cursados para
planejar a finalização dos créditos do CST-SI. Os professores Jorge Soares e Eduardo Ogasawara
elogiaram a iniciativa, como forma de aumentar a quantidade de alunos formados no CST-SI.
O terceiro item de pauta foi “definição de alunos monitores para algumas disciplinas”. O professor
Eduardo Bezerra informou que foi criado em nossa IES um programa de monitoria e indagou quais
professores estariam interessados em ter monitores em suas respectivas disciplinas. Os professores
Jorge Soares (Arquitetura de Computadores), Myrna Amorim (Projeto de Algoritmos Computacionais),
Renato Mauro (Estruturas de Dados), Rafael Castaneda (Projeto de Software Orientados a Objetos)
indicaram seu interesse em ter monitores em suas disciplinas. O professor Eduardo Bezerra informou
que iria levantar a quantidade de bolsas de monitoria disponíveis para o CST-SI e definir uma política
de seleção de monitores, a ser apresentada em uma próxima reunião de colegiado.
O quarto item abordado foi reforma da grade curricular do CST-SI. Em particular, o professor Eduardo
Bezerra repassou as seguintes solicitações realizadas por professores desde a última reunião de
colegiado:
a) Adicionar o assunto Rich Internet Applications (RIA) no currículo do curso. Solicitação proposta
pelo professor Rafael Castaneda.
b) Adicionar o pré-requisito de Programação Orientada a Objetos para Projeto de Interfaces.
Solicitação proposta pelo professor Eduardo Bezerra.
c) Adicionar o pré-requisito de Projeto de Software Orientado a Objetos para Negócios na
Internet. Solicitação proposta pela professora Myrna Amorim.

d) Adicionar o pré-requisito de Fundamentos de Redes de Computadores para Segurança da
Informação. Solicitação proposta pelo professor Almir Silveira.
O professor Eduardo Bezerra ficou de solicitar ao núcleo estruturante que aborde formalmente as
solicitações realizadas na próxima reunião do NDE.
Na fase de assuntos gerais da reunião, o professor Eduardo Bezerra conclamou os professores a
utilizar o Moodle como ferramenta em suas respectivas disciplinas.
O professor Eduardo Bezerra também informou que, de acordo com dados obtidos com a DIGES, a
relação candidato/vaga para o CST-SI tem aumentado constantemente, resultado do aquecimento do
mercado de TI e do bom trabalho realizado pelos professores da coordenação. Informou que em
2011-1, por exemplo, a relação foi de 21,7.
O professor Eduardo Bezerra agradeceu a presença de todos na reunião, da qual foi lavrada a
presente ata, que vai assinada pelos participantes e pelo coordenador do curso.

Almir da Silveira

______________________________________

Eduardo Bezerra

______________________________________

Eduardo Ogasawara ______________________________________
Fábio Paschoal

______________________________________

Jorge Soares

______________________________________

João Quadros

______________________________________

Myrna Amorim

______________________________________

Otávio Schocair

______________________________________

Rafael Castaneda

______________________________________

Renato Mauro

______________________________________

