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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DIRETORIA DE ENSINO – DIREN
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPIN
4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2013 DO COLEGIADO

No nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e treze, reuniram-se às 17:00h, na sala de
reuniões da Escola de Informática e Computação, para realização da quinta reunião ordinária de 2013
do colegiado do DEPIN, os professores Almir Silva da Silveira, João Quadros, Myrna Amorim, Jorge
Soares, Renato Mauro, Eduardo Ogasawara, Carlos Otávio Schocair Mendes e Eduardo Bezerra.
O professor Eduardo Bezerra iniciou a reunião pela análise da ata da Reunião Ordinária anterior,
realizada em 18 de março de 2013, que foi aprovada pelos conselheiros presentes sem alterações.
Iniciando a reunião com o primeiro item da pauta (uso de aparelhos eletrônicos durante aplicações de
provas), o professor Eduardo Bezerra passou a palavra para a professora Myrna Amorim, que havia
sugerido o presente item para a pauta. A professora informou que havia tido problemas durante a
aplicação de uma se suas avaliações recentes, onde duas provas entregues continham soluções
idênticas de uma questão. A professora acrescentou que suspeitava do uso de aparelho eletrônico
durante a realização da prova. Diante disso, a professora solicitou que o colegiado se pronunciasse
oficialmente acerca do uso de aparelhos daquela natureza durante as avaliações. Foi então colocada
em votação a proposta de proibir o uso de aparelhos eletrônicos de qualquer natureza durante a
aplicação das provas não práticas, tanto no BCC quanto no CST-SI. Colocada em votação, a proposta
foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes.
Passando para o segundo item de pauta (prazos para aplicação de provas finais), o professor
Eduardo Bezerra lembrou aos docentes presentes que havia no calendário acadêmico um período
específico para aplicação das provas finais e a aplicação de avaliações finais fora desse período
gerava diversos problemas operacionais. O professor então conclamou dos os docentes presentes a
respeitarem esse prazo de aplicação de provas finais em todas as suas turmas. Todos os presentes
concordaram com a solicitação.
Passando para o terceiro item de pauta (ações para combate à evasão e desistência), o professor
Eduardo Bezerra informou ter solicitado ao Departamento de TI de nossa IES relatório com as
reprovações de cada aluno (tanto do CST-SI quanto do BCC) nos últimos períodos letivos. O
professor Eduardo informou que análise daquele relatório ficaria a cargo da Comissão de Avaliação de
Desempenho Discente.
Passando para o quarto item de pauta (atividades da comissão de acompanhamento de desempenho
discente), o professor Eduardo Bezerra informou os docentes que iriam compor inicialmente Comissão
de Avaliação de Desempenho Discente: Eduardo Bezerra (presidente), João Quadros e Renato
Mauro. O professor Eduardo informou o objetivo dessa comissão era analisar o desempenho dos
discentes de ambos os cursos para propor ações de combate à evasão, assim como orientar alunos
com baixo desempenho acadêmico. O professor Eduardo finalizou informando que os resultados das
atividades dessa comissão seriam periodicamente apresentados ao colegiado em reuniões ordinárias
futuras.

Passando para o quarto item de pauta (implantação da nova versão do portal), a professor Myrna
Amorim informou que a nova versão do portal da Escola de Informática e Computação estava
planejada para ser implantada durante o período letivo de 2014.1.
Nos assuntos gerais, o professor Otávio Schocair, coordenador de EaD, alertou os docentes
presentes que com relação ao Moodle, existe um padrão para o registro de credenciais de acesso
para os alunos, independente do curso (técnico, tecnólogo ou bacharelado), a saber. Deve ser
cadastrado o nome COMPLETO e e-mail. Além disso, o nome de usuário (login) deve ser o CPF do
discente, no formato AAAAAAAAA-AA (número do CPF sem pontos e sem traços); a senha padrão
para os alunos recém cadastrados deveria ser Cefet_123. O professor também recomendou que se
colocasse a forma de autenticação via e-mail; isso permitiria que os próprios alunos recuperassem
sua senha em caso de eventual perda da mesma. O professor Otávio acrescentou que os docentes
estavam livres para cadastrar os alunos de suas respectivas turmas, mas que os que quisessem,
poderiam lhe enviar os dados por correio eletrônico que ele próprio cadastraria.
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 em cada página, tendo, em anexo, a lista de assinaturas
dos presentes.

