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 de Colegiado realizada em 16 de fevereiro de 2017
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No décimo sexto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se às 15:40h, no
laboratório 1, para realização de reunião ordinária de colegiado, os professores Gustavo Guedes, Fábio
Júnior, Luciana Rocha, Pedro Henrique, Diogo Mendonça, Luís Amaral, Jorge Soares, Carlos Otávio,
Carmen Asp, Renato Mauro, Rafael Castaneda, Joel Santos, Kelly e os representantes discentes
Renan Carvalho e Lawrence Fernandes. A reunião iniciou com o primeiro item de pauta, a aprovação
das atas das últimas reuniões de NDE e colegiado, que foram aprovadas por unanimidade. O segundo
item foi a aprovação das últimas deliberações do NDE em torno de revisões curriculares, que foram
aprovadas por unanimidade. O terceiro item de pauta foi a solicitação ao NDE colocar em pauta quais
disciplinas do curso BCC que podem ser oferecidas em modelo semipresencial, a solicitação foi
aprovada por unanimidade. O quarto item de pauta foi deliberar sobre a viabilidade de escrita do TCC
em inglês, solicitado pelo Professor Joel Santos. O professor Jorge ressaltou que este item de pauta
deve ser discutido inicialmente no NDE, e o professor Carlos Otávio ressaltou que deve-se ainda
verificar junto à Instituição se existe a possibilidade de se realizar um TCC em língua estrangeira, e
conclui que nestes casos, a confecção deveria ser bilíngue, para não privar alunos que desconheçam
a língua estrangeira de ter acesso ao conhecimento. O colegiado decidiu por unanimidade encaminhar
o assunto ao NDE para a próxima reunião. O quarto item de pauta foi a Criação de e-mail dos alunos
com domínio da EIC, o portal eletrônico mantido pela coordenação de informática. O professor Joel deu
mais detalhes sobre a iniciativa, justificando que os alunos não possuem endereço eletrônico (email)
institucional, o que limita suas possibilidades acadêmicas na internet, e deu detalhes sobre o
funcionamento técnico dos mesmos, através de uma parceria educacional com a plataforma Google
Apps, sem custo para a coordenação ou para a instituição. Ressaltou ainda que diversas outras
instituições de ensino vem se utilizando do mesmo recurso com sucesso, e solicitou ao colegiado
permissão para cadastrar endereços eletrônicos para os alunos. O colegiado aprovou a iniciativa por
unanimidade. O quinto item de pauta foi um aviso sobre o número de vagas do BCC para 2017-1. Devido
a um problema no SISU (COGRA), a oferta de vagas para o curso de BCC que deveria ter sido
aumentada de 25 para 40 não foi ajustada em tempo hábil, de maneira que para este semestre em
particular a entrada de alunos foi limitada em 25 vagas. O responsável pelo COGRA se comprometeu
a retificar o erro e normalizar a entrada de alunos para o próximo semestre. O sexto item de pauta foi a
aprovação de viagem do professor Eduardo Bezerra ao evento "International Joint Conference on Neural
Networks (IJCNN 2017)", no período de 13 a 20 de maio de 2017, aprovado por unanimidade. O sétimo
item de pauta deliberou sobre alunos formandos e que necessitam cursar a disciplina de “Segurança da
Informação” para encerrarem o curso no semestre presente, mas que por choque de horário com a
disciplina de “Estatística e Probabilidade” não conseguiram se inscrever na disciplina. Os alunos
solicitaram a criação de uma nova oferta em outro horário. O professor Almir, da disciplina de
“Segurança da Informação” se dispôs a conduzir a disciplina em modo de estudo dirigido, para viabilizar
a formação dos mesmo dentro deste semestre, como turma especial. O professor Jorge se posicionou
contra a oferta especial, justificando que os próprios alunos são os responsáveis pela configuração da
sua grade curricular, não sendo apropriado a criação de uma turma especial. O professor Gustavo
informou que os alunos alegam que o desalinhamento nas grades curriculares se deu a uma falta de
oferta da disciplina de “Projeto de Banco de Dados” no semestre de 2016.1, no período da tarde. Outros
professores contra-argumentaram que esta oferta de “Projeto de Banco de Dados” ocorreu no perído
da noite para o curso deles, de Sistemas Para Internet, normalmente, de maneira que a não oferta da
disciplina em um período da tarde, para o curso de BCC, não é motivo para o atraso na grade curricular
dos alunos. O colegiado por votação em 3 abstenções e 8 indeferimentos, indeferiu o pedido dos alunos
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para o estudo dirigido, e deliberou por orientar os alunos a procurar a disciplina de “Estatística e
Probabilidade” em outra coordenação, para poderem cursar a disciplina de “Segurança da Informação”
em seu horário regular, sem a criação de uma turma especial. Ao final o professor Gustavo abriu a
reunião para discussão de assuntos gerais, não tendo nenhum outro professor tomado a palavra. Nada
mais tendo sido tratado, eu, Gustavo Guedes Paiva e Silva, lavrei a presente ata, em total de duas
páginas, que vai por mim assinada abaixo.

