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Ata da 3ª reunião extraordinária de Colegiado da COINFO e da 4ª reunião 
extraordinária de Colegiado do DEPIN realizada em 17 de março de 2021 

 

No décimo sétimo dia do mês de março 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 

COINFO (Coordenadoria do Curso Técnico em informática) e do DEPIN (Departamento Acadêmico 

de Informática) para a 2ª reunião extraordinária da EIC, correspondente à 3ª reunião extraordinária 

da COINFO e a 4ª reunião extraordinária do DEPIN. Participaram os professores Carmen Lucia Asp 

de Queiroz, Diogo Silveira Mendonça, Eduardo Bezerra da Silva, Eduardo Soares Ogasawara, Fábio 

Paschoal Junior, Glauco Fiorott Amorim, Igor Cesar Gonzalez Ribeiro, Joel André Ferreira dos 

Santos, Jorge de Abreu Soares, Kele Teixeira Belloze, Laércio Brito Gonçalves, Myrna Cecilia Martins 

dos Santos Amorim, Pedro Henrique Gonzalez Silva, Rafael Maiani de Melo, e Renato Campos 

Mauro. O item único de pauta foi a eleição para a coordenação da COINFO e para a chefia do DEPIN 

para o período de abril/2021 a março/2023. A professora Carmen iniciou a reunião apresentando as 

únicas chapas que se candidataram para as respectivas coordenações. O professor Jorge agradeceu 

as contribuições da professora Kele Belloze por todo o trabalho que ela desenvolveu enquanto o 

apoiou na coordenação. A professora Kele agradeceu as palavras do professor Jorge e destacou que 

foi um período de muito aprendizado. Ela também agradeceu a todos e em especial ao professor 

Jorge pelo apoio, confiança e respeito. A professora Carmen também agradeceu a todos pelas 

contribuições recebidas durante o tempo em que esteve na coordenação. Em seguida, a professora 

Carmen sugeriu que a eleição ocorresse por aclamação. A sugestão foi aprovada por todos os 

presentes. Foi eleita para a coordenação da COINFO a professora Carmen Lucia Asp de Queiroz 

(SIAPE 1027853) e o professor Renato Campos Mauro (SIAPE 1604833) como seu substituto. Para 

a chefia do DEPIN foi eleito o professor Jorge de Abreu Soares (SIAPE 1445829) e a professora 

Myrna Cecilia Martins dos Santos Amorim (SIAPE 1803223) como sua substituta. Nada mais tendo 

sido tratado, eu, Kele Teixeira Belloze, lavrei a presente ata, em total de 01 (uma) página. 
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