CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO – DEMET
COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA – COINFO
DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR – DEPES
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DEPIN
Ata da 4a reunião extraordinária da COINFO e 8a reunião extraordinária do DEPIN dos
dois colegiados, realizada em 26 de setembro de 2017

No vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete reuniram-se às 14:30h no
laboratório 1, para realização de reunião de colegiado, os professores Almir Silveira, Carlos Odilon,
Carlos Schocair, Carmem Asp, Eduardo Bezerra, Eduardo Ogasawara, Fábio Júnior, Glauco Amorim,
Gustavo Guedes, João Quadros, Joel Santos, Jorge Soares, Kele Belloze, Laércio Brito, Luis Amaral,
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Myrna Amorim, Pedro Gonzalez, Rafael Castaneda e Renato Mauro. A reunião iniciou com a eleição do
Professor Rafael Castaneda Ribeiro como secretário da reunião. Em seguida os professores Carmem
Asp e Jorge Soares apresentaram o item de pauta único da reunião, a possibilidade de atuação conjunta
entre os professores da DEPIN e COINFO, em sistema compartilhado de lotação e atuação com direito
de voto em colegiados e núcleos docentes estruturantes (NDE’s), respeitando-se as limitações legais
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quanto a qualificação e titulação dos docentes. O professor Odilon questionou se essa decisão pode
caracterizar desvio de função da carreira EBTT. Os professores Jorge Soares e João Quadros
pontuaram que professores da carreira EBTT estão habilitados a lecionar em outros níveis, e que isso
não influencia na proposta colocada em pauta.Os professores Carmem Asp e Jorge Soares pontuaram
alguns benefícios da oficialização da atuação conjunta, como a possibilidade de solicitar professores
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dentro de toda a contabilização da carga horário de todos os cursos. Após a apresentação foi
encaminhada votação para oficializar a atuação conjunta junto à instituição. A proposta foi deferida com
18 votos a favor e uma abstenção do Prof. Carlos Odilon. Nada mais tendo sido tratado, eu, Rafael
Castaneda Ribeiro, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada abaixo.

