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CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
COORDENAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES DE INFORMÁTICA (CCINFS)
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REALIZADA EM 6 DE ABRIL DE 2015

No sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze, reuniram-se às 17:00h, na sala de reuniões,
para realização da 1ª reunião ordinária do colegiado, os professores Rafael Castaneda, Eduardo
Ogasawara, Myrna Amorim, Gustavo Guedes, Fabricio Raphael, Renato Mauro e Fábio Paschoal.
Presidiu a reunião o professor Eduardo Bezerra.
Iniciando a reunião, o professor Eduardo Bezerra apresentou a ata da última 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.
O primeiro assunto da pauta foi “Apresentação dos novos representantes discentes (CST-SI e BCC)”.
O professor Eduardo informou os nomes dos representantes discentes: Lawrence Fernandes, João
Pedro Mota Silva Maia e Renan Carvalho Pinheiro da Silva. O professor também informou que o
mandato desses novos representantes seria de abril de 2015 até março de 2017.
O próximo item de pauta foi “Procedimento de divulgação dos TCCs no portal da EIC”. O professor
Fábio Paschoal tomou a palavra para apresentar aos presentes que estava definindo o procedimento
para divulgar os Trabalhos de Conclusão de Curso das graduações. O professor Fábio propôs que
esses documentos fossem disponibilizados no Moodle, para que pudessem ser consultados por todos
os alunos e professores da EIC.
O próximo item de pauta foi “Reestruturação dos NDEs do BCC e do CST-SI”. O professor Eduardo
Bezerra informou que, por determinação da DIREN, cada NDE deveria ter uma quantidade de
componentes que não ultrapassasse 6 (seis). Sendo assim, o professor solicitou que cada um dos
NDEs instaurasse processo para reformulação de seus componentes, para adequação a essa
determinação da DIREN.
O próximo item de pauta foi “Definição do calendário de reuniões para 2015”. O professor Eduardo
Bezerra informou que, como resultado da enquete publicada pelo professor Eduardo Ogasawara, os
seguintes dias foram os escolhidos para as datas das próximas reuniões ordinárias de colegiado: 05
de agosto, 08 de outubro, 10 de dezembro.
Passando aos assuntos gerais, não houve manifestação dos presentes.
Nada mais tendo sido tratado, eu, Eduardo Bezerra, lavrei a presente ata, em total de uma página,
que vai por mim assinada abaixo.

