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No décimo sétimo dia de março de dois mil e vinte e um reuniram-se às 16h50min no ambiente virtual 
Microsoft Teams, Equipe “2021-03-17 – 3a reunião extraordinária de 2021”, para realização da 
terceira reunião extraordinária do Colegiado do DEPIN os professores Carmen Lucia Asp de Queiroz, 
Diego Nunes Brandão, Diogo Silveira Mendonça, Eduardo Bezerra da Silva, Eduardo Soares 
Ogasawara, Fábio Paschoal Junior, Glauco Fiorott Amorim, Igor Cesar Gonzalez Ribeiro, Joel André́ 5 
Ferreira dos Santos, Jorge de Abreu Soares, Kele Teixeira Belloze, Laercio Brito Gonçalves, Myrna 
Cecilia Martins dos Santos Amorim, Pedro Henrique Gonzalez Silva, Rafael Maiani de Mello e Renato 
Campos Mauro; e os discentes convidados Alexander Hugo Rigor dos Santos, Augusto José Moreira 
e Paulo Eduardo Cantuária Corrêa dos Santos. O objetivo desta reunião solene foi o de entregar aos 
alunos anteriormente listados, juntamente com o discente Vinicius Souza de Jesus (este último 10 
ausente à reunião) os respectivos prêmios de alunos destaque SBC dos anos de 2019 e 2020 dos 
cursos sob responsabilidade institucional do DEPIN, quais sejam, o Bacharelado em Ciência da 
Computação e o curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet. O professor Jorge de Abreu 
Soares abriu a reunião agradecendo a presença de todos os professores e dos alunos. Apresentou 
o propósito da reunião, parabenizando os quatro discentes pelo desempenho, e informando a 15 
designação de cada um: aluno Augusto José Moreira – aluno destaque SBC do curso superior de 
Tecnologia em Sistemas para Internet do ano de 2019; Vinicius Souza de Jesus – aluno destaque do 
Bacharelado em Ciência da Computação do ano de 2019; Paulo Eduardo Cantuária Corrêa dos 
Santos – aluno destaque SBC do curso superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do ano de 
2020; e Alexander Hugo Rigor dos Santos – aluno destaque do Bacharelado em Ciência da 20 
Computação do ano de 2020. Em seguida, o professor Jorge Soares passou a palavra ao professor 
Eduardo Ogasawara, membro do colegiado do DEPIN e representante institucional do CEFET/RJ 
junto à Sociedade Brasileira de Computação (SBC). O referido docente parabenizou os alunos pelo 
feito e explicou quais os objetivos da premiação em tela. Mencionou que, a cada ano, a escolha do 
aluno destaque de cada curso torna-se tarefa mais complexa, o que reflete uma constante melhoria 25 
do nível discente dos dois cursos. Encerrou sua fala dizendo que os certificados de 2019 estão sendo 
entregues em formato digital por conta da pandemia, e que a partir de 2020 todos os certificados 
serão emitidos apenas em formato digital. Por fim, e em nome da SBC, parabenizou mais uma vez 
os quatro discentes, e devolveu a palavra ao professor Jorge Soares, que informou aos alunos que 
vários professores os parabenizavam no chat. Questionou os presentes se algum deles gostaria de 30 
fazer uso da palavra. O professor Renato Mauro os parabenizou pelo feito, desejando sucesso. Por 
fim, o professor Jorge Soares informou que o vídeo com a gravação desta reunião estaria em breve 
disponível de forma pública, e que os certificados seriam entregues por e-mail. Sem mais a 
acrescentar, declarou encerrada a reunião às 17h15, reiterando as felicitações em nome do 
Departamento de Informática do CEFET/RJ unidade Maracanã. Nada mais tendo sido tratado, eu, 35 
Jorge de Abreu Soares, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada 
abaixo. 

 


