CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - DEPIN
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE MAIO DE DOIS MIL E QUATORZE

No décimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se às 17:00h para
realização da terceira reunião ordinária do colegiado, os professores Kele Belloze, Fábio Paschoal,
Uéverton Souza, Renato Mauro, João Quadros, Carmen Asp, Otávio Schocair, Myrna Amorim,
Eduardo Ogasawara. Presidiu a reunião o professor Eduardo Bezerra.
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Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra apresentou a ata da segunda reunião ordinária de
2014. Os membros presentes do colegiado aprovaram o texto por unanimidade. O professor também
apresentou para homologação as decisões da última reunião do NDE, que foram aprovadas por
unanimidade.
Começando pelo primeiro item de pauta (Homologação de alteração do regulamento de Atividades
Complementares para contemplar representação discente em conselhos), o professor Eduardo
Bezerra lembrou aos presentes que na última reunião o professor Rafael Castaneda apresentou a
proposta de creditar horas de atividades complementares aos discentes que eventualmente
participassem como representantes em conselhos de nossa Instituição. O professor Rafael
apresentou aos presentes as novas tabelas de atividades complementares resultantes da alteração.
Colocada em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade.
Passando para o próximo item de pauta: Eleição do coordenador de cursos e chefe DEPIN - biênio
2014-2016. O professor Eduardo Bezerra lembrou aos presentes que seu mandato como coordenador
de graduação estava chegando ao fim e que era necessária nova eleição para o cargo. O professor se
apresentou como candidato único, apresentando como suplente o professor Renato Mauro. A eleição
dos professores Eduardo Bezerra e Renato Mauro para coordenadores durante o biênio 2014-2016 foi
aprovada por unanimidade pelos presentes. O professor Eduardo Bezerra então informou aos
representantes discentes sobre a necessidade de deflagração de processo eleitoral para eleição de
novos representantes discentes.
Passando aos assuntos gerais, não houve manifestação dos presentes.
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Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de uma página,
que vai por mim assinada.

