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Ata da 4ª reunião extraordinária de Colegiado da COINFO e da 5ª reunião 

extraordinária de Colegiado do DEPIN realizada em 03 de agosto de 2020 10 

   

No terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil em vinte reuniu-se o colegiado da EIC 

(Escola de Informática e Computação), caracterizada pela atuação conjunta dos docentes 

da COINFO (Coordenação do curso técnico de nível médio de informática) e do DEPIN 

(Departamento Acadêmico de Informática) para a segunda reunião extraordinária da EIC, 15 

correspondente à 4ª reunião extraordinária da COINFO e a 5ª reunião extraordinária do 

DEPIN. Participaram desta reunião os professores Almir Silva da Silveira, Carlos Otavio 

Schocair Mendes, Carmen Lucia Asp de Queiroz, Diego Nunes Brandão, Eduardo Soares 

Ogasawara, Fábio Paschoal Junior, Glauco Fiorott Amorim, Gustavo Paiva Guedes e Silva, 

Igor Cesar Gonzalez Ribeiro, Joel André Ferreira dos Santos, Jorge de Abreu Soares, Kele 20 

Teixeira Belloze, Myrna Cecilia Martins dos Santos Amorim, Pedro Henrique Gonzalez Silva, 

Rafael Castaneda Ribeiro, e Renato Campos Mauro. O item único de pauta foi a análise do 

pedido de autorização feito pelos docentes Diego Nunes Brandão, Jorge de Abreu Soares e 

Renato Campos Mauro junto ao colegiado da atuação conjunta EIC para que possam integrar 

o projeto intitulado “Mapeamento Digital de Solos em Áreas de Exploração e Produção 25 

de Óleo e Gás – Estudos de caso dos campos do Norte e do Nordeste Brasileiro”. Este 

projeto é liderado pelo professor Marcos Bacis Ceddia, integrante do Departamento de Solos 

do Instituto de Agronomia da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro). Foi 

apresentado ao grupo um resumo do projeto e os ganhos adjacentes do CEFET/RJ com a 

atuação dos professores em tela, principalmente no que tange ao desenvolvimento de 30 

pesquisa científica na área de Ciência de Dados e que podem envolver alunos da instituição, 

incluindo temas para trabalhos finais de curso e dissertações de mestrado. Foi também 

informado que a laboração dos servidores no projeto não interferirá nos respectivos planos 

de trabalho o que não impacta nas atividades em que estão comprometidos. Os professores 

perceberão uma bolsa cujo valor equivale a 20h semanais, exercidas em horário não 35 



coincidente com a jornada de 40 horas de trabalho no CEFET/RJ. Passando ao regime de 

votação, o pleito foi aprovado por unanimidade, autorizando a participação dos docentes no 

referido projeto. Não tendo mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada. Nada mais tendo 

sido tratado, eu, Carmen Lucia Asp de Queiroz, coordenadora da Coordenação do Curso 

Técnico de Informática, lavrei a presente ata, em total de 2 (duas) páginas, que vai assinada 40 

abaixo por mim e pela professora Kele Teixeira Belloze, coordenadora substituta do 

Departamento Acadêmico de Informática. 
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