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No sétimo dia de abril de dois mil e vinte e um reuniram-se às 17h no ambiente virtual Microsoft 
Teams, Equipe “2021-04-07 – 5a reunião extraordinária de 2021”, para realização da terceira reunião 
extraordinária do Colegiado do DEPIN os professores Carlos Odilon de Oliveira Barros, Carlos Otávio 
Schocair Mendes, Carmen Lucia Asp de Queiroz, Diego Nunes Brandão, Diogo Silveira Mendonça, 
Eduardo Bezerra da Silva, Fábio Paschoal Junior, Glauco Fiorott Amorim, Gustavo Paiva Guedes e 5 
Silva, Joel André́ Ferreira dos Santos, Jorge de Abreu Soares, Kele Teixeira Belloze, Laercio Brito 
Gonçalves, Myrna Cecilia Martins dos Santos Amorim, Pedro Henrique Gonzalez Silva, Rafael 
Castaneda Ribeiro, Rafael Maiani de Mello e Renato Campos Mauro. O objetivo desta reunião foi 
discutir o perfil de formação do egresso da nova versão curricular do Bacharelado em Ciência da 
Computação, curso oferecido por este Colegiado. O professor Jorge Soares passou então a palavra 10 
à Professora Kele Belloze, presidente do NDE. Ela começou sua explanação explicando que, em 10 
de março de 2021, o Núcleo Docente Estruturante do referido curso deliberou, no âmbito das 
discussões concernentes à construção de seu novo Projeto Pedagógico, a alteração do perfil de 
formação do egresso do curso para uma visão generalista. A versão curricular vigente (2012.2) prevê 
formação direcionada ao desenvolvimento de software e iniciação à pesquisa. A proposta de 15 
alteração surgiu em um contexto no qual se vislumbra um curso oferecendo disciplinas das subáreas 
da Computação de forma equalizada, dando ao aluno a oportunidade de se especializar na escolha 
de disciplinas optativas do curso. Entretanto, tal proposta encontrou resistência, dado que a realidade 
do Colegiado não permite a oferta de disciplinas optativas em abundância por limitações de recursos 
humanos (docentes) e de espaço físico (laboratórios e salas de aula). A professora Kele devolveu a 20 
palavra ao Professor Jorge Soares colocou a questão em discussão. Após debate, duas propostas 
foram apresentadas: uma pelo Professor Jorge Soares, no sentido de se manter o perfil atual de 
formação do egresso com viés no desenvolvimento de software; e outra pelo Professor Diogo 
Mendonça, propondo manter-se o perfil generalista. Em regime de votação, a proposta 1 
(manutenção do perfil de desenvolvedor de software) obteve 15 votos, e a proposta 2 (perfil 25 
generalista) três votos. Não houve manifestações por abstenções. Nada mais tendo sido tratado, eu, 
Jorge de Abreu Soares, lavrei a presente ata, em total de uma página, que vai por mim assinada 
abaixo. 

 


