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Ata da 4a reunião extraordinária da EIC (6a reunião extraordinária da COINFO e 7a

reunião extraordinária do DEPIN)

No quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil em vinte reuniu-se o colegiado da

Escola de Informática e Computação - EIC, atuação conjunta da Coordenadoria do curso

técnico de Informática (COINFO) e do Departamento Acadêmico de Informática (DEPIN)

para a sua quarta reunião extraordinária (6ª extraordinária da COINFO e 7ª extraordinária

do DEPIN). Participaram da reunião os professores Almir Silva da Silveira, Carlos Otávio

Schocair  Mendes,  Carmen  Lucia  Asp  de  Queiroz,  Celso  Afonso  Pinto,  Diego  Nunes

Brandão, Eduardo Bezerra da Silva, Eduardo Soares Ogasawara, Fábio Paschoal Júnior,

Glauco Fiorott Amorim, Gustavo Paiva Guedes e Silva, Joel André Ferreira dos Santos,

Jorge  de Abreu  Soares,  Kele  Teixeira  Belloze,  Laercio  Brito  Gonçalves,  Myrna Cecília

Martins dos Santos Amorim, Pedro Henrique Gonzalez Silva, Rafael Castaneda Ribeiro,

Rafael Maiani de Mello e Renato Campos Mauro. O item único da pauta foi a avaliação do

pedido de mudança de regime de trabalho do Professor Almir  Silva da Silveira, SIAPE

2340154,  de  20  horas  para  40  horas  com dedicação  exclusiva.  A  Professora  Carmen

Queiroz, coordenadora da COINFO, abriu a reunião, apresentando o pedido do professor

Almir. Em seguida, passou a palavra para que o professor apresentasse sua exposição de

motivos para o pleito em tela. O Professor Almir iniciou então apresentando sua intenção

em se dedicar  mais à atividade docente no âmbito  dos colegiados do curso técnico e

graduação. Mencionou que este pedido atenua a saída recente de dois professores de

dedicação exclusiva por aposentadoria. Lembrou também que há a perspectiva de mais

três aposentadorias similares em pouco tempo. Manifestou a preferência para ministrar

aulas  no  técnico.  A  Professora  Carmen  Queiroz  lembrou  que,  em função  da  atuação

conjunta, os professores lecionam indistintamente nos dois níveis de ensino,  de acordo

com as demandas específicas de cada curso. Em seguida, a professora Carmen Queiroz

passou  a  palavra  ao  professor  Jorge  Soares,  coordenador  acadêmico  do  DEPIN.  O

docente iniciou suas colocações salientando que a passagem do Professor Almir de 20
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para 40 horas DE amenizaria os efeitos das aposentadorias recentes e futuras. Além disso,

o professor Jorge deu um testemunho a favor do legado do professor Almir, salientando

sua  contribuição  ao  curso  no  passado.  Informou  que  o  professor  Almir  atuou  como

coordenador  dos  cursos  Técnico  em  Informática  e  Superior  em  Tecnologia  de

Desenvolvimento de Aplicações para a Web, antiga denominação do curso superior de

Tecnologia em Sistemas para Internet, em uma época em que o CEFET/RJ não dispunha

de  muitos  professores,  e  que  ministrava  várias  disciplinas  quando  era  coordenador.

Lembrou  também da  contribuição  do  Professor  Almir  para  o  estabelecimento  da  atual

infraestrutura, com destaque para a mudança do Campus 3 para o Pavilhão 1. O Professor

Carlos Otávio Schocair reiterou as consequências das aposentadorias recentes e futuras.

Observou  positivamente o perfil do Professor Almir, antecipando o seu voto favorável ao

pedido em análise. O Professor Celso Afonso, também manifestou sua opinião totalmente

favorável,  antecipando  o  seu  voto.  Passando  para  o  regime de  votação,  o colegiado

aprovou por unanimidade a passagem do Professor Almir Silva da Silveira para o

regime 40h DE. Após a votação, o professor Almir agradeceu ao colegiado, pelo voto de

confiança, reafirmando o ânimo em voltar a dar aulas na EIC. Não tendo mais nada a ser

tratado,  a  Professora  Carmen  Queiroz  e  o  Professor  Jorge  Soares  agradeceram  aos

presentes e encerraram a reunião. Eu, Renato Campos Mauro, coordenador substituto da

Coordenação do Curso Técnico de Informática, lavrei a presente ata, em total de 2 (duas)

páginas, que vai assinada abaixo por mim, pela Prof. Carmen Queiroz e pelo Prof. Jorge

Soares. 
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