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Ata da 1ª reunião ordinária de Colegiado da COORDINFO e da 1ª reunião 
ordinária de Colegiado da CCGBCC realizada em 15 de dezembro de 2021 

 

No décimo quinto dia de dezembro do ano de dois mil em vinte e um reuniu-se o colegiado da 

EIC (Escola de Informática e Computação), caracterizada pela Atuação Conjunta dos 

docentes da COORDINFO (Coordenadoria do Curso Técnico em informática) e da CCGBCC 

(Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação) para a 1ª reunião 

ordinária da EIC, correspondente à 1ª reunião ordinária da COORDINFO e a 1ª reunião 5 

ordinária da CCGBCC. Participaram os professores Carlos Odilon de Oliveira Bastos, Carlos 

Otavio Schocair Mendes, Carmen Lucia Asp de Queiroz, Carolina de Lima Aguilar, Diego 

Nunes Brandão, Diogo Silveira Mendonça, Eduardo Bezerra da Silva, Eduardo Soares 

Ogasawara, Fábio Paschoal Junior, Glauco Fiorott Amorim, Igor Cesar Gonzalez Ribeiro, Joel 

Andrade Ferreira dos Santos, Jorge de Abreu Soares, Kele Teixeira Belloze, Laércio Brito 10 

Gonçalves, Myrna Cecília Martins dos Santos Amorim, Pedro Henrique Gonzalez Silva e 

Renato Campos Mauro. O primeiro item da pauta corresponde à aprovação das atas das 

reuniões extraordinárias anteriores deste ano, mais especificamente as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª 

reuniões extraordinárias de 2021. As atas foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, 

passou-se à eleição das coordenações da COORDINFO (técnico de nível médio) e da 15 

CCGBCC (graduação) para o biênio 2022-2023. As únicas chapas para ambos os cargos 

foram as das atuais gestões nos respectivos níveis. Para o curso técnico de Informática 

candidataram-se para reeleição a Professora Carmen Lucia Asp de Queiroz, tendo como seu 

substituto eventual o Professor Renato Campos Mauro. Para a graduação os docentes 

pleiteantes pela reeleição o Professor Jorge de Abreu Soares como coordenador, e a 20 

Professora Myrna Cecília Martins dos Santos Amorim como sua substituta eventual. O apoio 

a ambas as chapas foi unânime, sendo por conseguinte reeleitos por aclamação. O terceiro 

item de pauta corresponde à revisão da solicitação feita pelo Professor Diego Brandão, o qual 

manifesta sua intenção de participar como professor visitante junto ao Instituto Politécnico de 



Bragança, em Portugal, em período compreendido entre 16/02/2022 e 16/07/2022. Durante o 25 

trâmite do processo, houve uma exigência da DIREN – Direção de Ensino solicitando aos 

colegiados a indicação dos nomes dos professores que irão substitui-lo até a posse do 

professor substituto, cuja vaga será disponibilizada pela instituição assim que o afastamento 

for publicado. Os professores Jorge Soares e Carolina Aguilar comprometeram-se a assumir 

sua carga horária durante o período de afastamento do Professor Diego Brandão até a posse 30 

do professor substituto. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. Em Assuntos Gerais, os 

professores Jorge Soares e Carmen Queiroz comentaram sobre as novas denominações e 

siglas das respectivas coordenações que são responsáveis. A antiga COINF passa a ser 

denominada COORDINFO – Coordenação do Curso Técnico de Informática, e o antigo 

DEPIN, CCGBCC – Coordenação do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. O 35 

Professor Carlos Odilon perguntou sobre a volta presencial e foi informado que ainda não 

existe uma data oficial estabelecida e que as informações conhecidas até o momento já 

haviam sido divulgadas. Houve acordo do colegiado no sentido de discutir o perfil do professor 

substituto em reunião futura. O Professor Diogo Mendonça externou a preocupação do 

desequilíbrio na área de Engenharia de Software com a exoneração do Professor Rafael 40 

Maiani, recém aprovado para a UFRJ, causando assim um desfalque em várias disciplinas da 

graduação e do técnico. Nada mais tendo sido tratado, eu, Renato Campos Mauro, substituto 

eventual da Coordenação do Curso Técnico de Nível Médio de Informática, lavrei a presente 

ata, no total de 02 (duas) páginas, assinada por mim e pelo Professor Jorge de Abreu Soares, 

Coordenador do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação. 45 
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