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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 4a reunião de Colegiado realizada em 15 de junho de 2016

No décimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se às 17:49h, no laboratório 1, para realização de reunião ordinária do colegiado, os professores Carmen Asp, Gustavo
Guedes, Carlos Otávio Shocair, Jorge de Abreu Soares, Myrna Amorim, Renato Mauro, Rafael Castaneda, Luís Carlos Amaral, Diogo Mendonça, Eduardo Ogasawara e Joel Santos. Os representantes
discentes Lawrence Fernandes e Renan Carvalho estiveram presentes. A reunião iniciou com votação
e aprovação unânime da ata da última reunião, e votação e aprovação unânime das deliberações do
NDE. Em seguida, foi aprovada dispensa do professor Eduardo Bezerra de 23/07/2016 a 29/07/2016,
para apresentação de artigo publicado no congresso IJCNN 2016. Em seguida, Gustavo apresentou a
distribuição final dos professores da coordenação nos dois NDE’s da coordenação, o de Tecnólogo em
Sistemas para Internet e o de Bacharelado em Ciência da Computação, evitando a presença de professores em ambos os NDE’s. A distribuição ficou a seguinte: a) No curso de Tecnólogo em Sistemas
para Internet: Carlos Otávio Schocair, Eduardo Bezerra, Gustavo Guedes, Rafael Castaneda e Glauco
Amorim; b) No curso de Bacharelado em Sistemas de Informação: Eduardo Ogasawara, Fabio Paschoal, Jorge Soares, Myrna Amorim, Renato Mauro e Carmem Asp. O professor Carlos Otávio Schocair solicitou questionar por escrito uma explicação do motivo pelo qual foi estabelecida a restrição da
presença de um professor em mais de um NDE, dado que desconhece qualquer restrição oficial ou
orientação deliberativa de conselhos superiores, que determinem a mesma. Os professores complementaram a solicitação reiterando que, de fato, todos os professores de ambos os NDE’s trabalham e
colaboram juntos em suas atribuições, para ambos os cursos. Os membros também elegeram Eduardo Bezerra como presidente do NDE do curso Tecnólogo em Sistemas para Internet e Carmem Asp
como presidente do NDE do curso Bacharelado em Sistemas para Internet, como parte do processo
de reorganização dos NDE’s. Em seguida, o colegiado debateu sobre a implantação da folha de
frequência de aula nas coordenações, levantando casos de diversos outros colegiados que se manifestaram contra o preenchimento da folha de frequência, bem como alternativas viáveis a implantação
da folha de frequência. Após o debate, o colegiado determinou por votação unânime não atender ao
preenchimento das folhas de frequência em seu modelo atual. O professor Diogo Mendonça solicitou
constar em ata a sugestão de utilizar os diários de classe no lugar das folhas de frequência. O professor Gustavo Guedes solicitou constar em ata a sugestão de utilizar folhas de presença assinadas pelos alunos, no dia de cada aula. Em seguida, Gustavo convocou os professores para colaborarem com
o levantamento dos pedidos de novos ativos e equipamento de TI, com prazo no dia 19/07/2016. Em
seguida, Gustavo apresentou ao colegiado a orientação dada pelo Diretor Geral, de que não é possível a migração direta de alunos do curso de Tecnólogo em Sistemas para Internet para o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação. Os membros do colegiado manifestaram-se descontentes com
a orientação, levantando que ambos os cursos são cursos de graduação, de maneira que um processo de migração não deveria possuir impedimentos diretos. Em seguida, Carmem Asp, presidente da
Comissão de Acompanhamento Discente, apresentou questionamentos sobre como operacionalizar a
participação docente na comissão, em questões como pontuação de RAD e disponibilização de carga
horária para atendimento aos alunos. Eduardo Bezerra pontuou que estes pontos serão esclarecidos
por futuras deliberações do CONDEP.

Nada mais tendo sido tratado, eu, Gustavo Paiva Guedes, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada abaixo.

