CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPES
Ata da 2ª reunião ordinária de colegiado realizada em 04 de julho de 2012
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No quarto dia do mês de julho do ano de dois mil e doze, reuniram-se às 17:00h, no laboratório 04,
para realização de reunião ordinária do colegiado. Estiveram presentes os professores Renato Mauro,
Daniel de Oliveira, Fellipe Duarte, Myrna Amorim, Fábio Paschoal, Rafael Castaneda, Eduardo
Ogasawara, João Quadros, Otávio Schocair e Jorge de Abreu Soares. Presidiu a reunião o professor
Eduardo Bezerra.
A reunião iniciou com o primeiro o expediente de aprovação da ata anterior. A ata foi aprovada por
unanimidade. A seguir deu-se início aos itens de pauta, com o primeiro deles, “definição do NDE do
BCC”. O professor Eduardo Bezerra lembrou que a necessidade de criação do NDE par ao BCC tinha
sido informada pelo grupo de discussão dos docentes e que a composição do NDE inicial tinha sido
realizar por aclamação. Os professores da lista abaixo foram escolhidos para compor o NDE do BCC,
tendo o professor Eduardo Bezerra como presidente. O professor parabenizou os componentes e
ficou de levar a lista ao DEPES para confecção da portaria de nomeação.

Nome
Carlos Otávio Schocair Mendes
Eduardo Bezerra da Silva
Eduardo Soares Ogasawara
Jorge de Abreu Soares
João Roberto de Toledo Quadros
Myrna C. M. Amorim
Rafael Ribeiro Castaneda
Renato Campos Mauro
Fábio Paschoal Junior

Titulação
D.Sc., COPPE Elétrica/UFRJ (2010)
D.Sc., COPPE Sistemas/UFRJ (2006)
D.Sc., COPPE Sistemas/UFRJ (2012)
D.Sc., COPPE Sistemas/UFRJ (2007)
D.Sc., IME (2009)
M.Sc., IME (2002)
M.Sc., IME (2008)
Doutorando, COPPE Sistemas, término em 2013
M.Sc., COPPE Sistemas (1999)
Doutorando, COPPE Sistemas, término em 2014
MSc. Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006)
Doutorando, COPPE Civil, término em 2015
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O professor Eduardo Bezerra passou para o próximo item de pauta, “Informatização e divulgação do
BCC”. Após discussão e consenso entre os participantes, ficou a cargo da professora Myrna Amorim a
criação da primeira versão do portal do curso. Ficou a cargo do professor Otávio Schocair a instalação
e configuração do Moodle para ser usados nas disciplinas do BCC.
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Passando para o item “Assuntos gerais”, o professor Eduardo Bezerra voltou a conclamar para
que os professores passem a utilizar o Moodle, que já existe para o CST-SI e será criado
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também para o BCC. O professor Eduardo também lembrou aos presentes das datas de
entregas dos resultados e das correções das provas. O professor Eduardo também informou
que iria solicitar aos alunos do curso processo de seleção de representantes discentes do
BCC para o colegiado..

Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de duas páginas,
que vai por mim assinada abaixo e rubricada.
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