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Ata da 14ª reunião extraordinária de Colegiado do DEPIN, realizada em 01 de 

dezembro de 2021 
 

 

No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 16h30 no ambiente virtual 

Microsoft Teams, Equipe DEPIN, canal 2021-12-01 - 14a reunião extraordinária de 2021, para  a 

realização da décima quarta reunião extraordinária do Colegiado do DEPIN os professores Carlos 

Odilon de Oliveira Barros, Carlos Otávio Schocair Mendes, Carolina de Lima Aguilar, Diego Nunes 

Brandão, Diogo Silveira Mendonça, Eduardo Bezerra da Silva, Eduardo Soares Ogasawara, Fábio 5 

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

Santos, Jorge de Abreu Soares, Laercio Brito Gonçalves, Myrna Cecilia Martins dos Santos Amorim, 

Pedro Henrique Gonzalez Silva, e Rafael Castaneda Ribeiro. O tema único de pauta refere-se à 

necessidade de retorno às atividades presenciais ainda no segundo semestre letivo de 2021, de 

forma gradual e segura, e observando as especificidades das disciplinas. A Professora Myrna Amorim 10 

iniciou a reunião, dado que o Professor Jorge Soares encontrava-se participando como conselheiro 

em reunião do Conselho de Ensino – CONEN do Cefet/RJ. Ela apresentou a demanda pela indicação 

institucional do retorno às atividades presenciais motivada por decisão judicial de segunda instância, 

a qual instou a instituição a apresentar plano de retorno gradual e seguro. Durante sua explanação, 

apresentou ao grupo as Portarias CEFET-RJ nº 1.003, de 4 de novembro de 2021; e nº 1.026, de 9 15 

de novembro de 2021. Também indicou o Manual de Recomendações e Procedimentos para Retorno 

às Atividades Administrativas e Acadêmicas no Âmbito da Pandemia de Covid-19, versão de julho de 

2021, publicada pelo Comitê Institucional Covid-19. Enquanto debatia com os demais professores 

acerca do impacto da decisão em tela no âmbito de suas disciplinas, o Professor Jorge Soares juntou-

se à reunião às 16h44 e assumiu a condução da reunião na sequência. Explicou as discussões que 20 

aconteceram no âmbito do Conselho de Ensino e no Conselho Departamental do Depes. Informou a 

todos sobre as dificuldades enfrentadas pelos coordenadores de cursos de graduação na unidade 

sede (Maracanã), considerando-se que uma série de questões de cunho operacional – e fora do 

escopo decisório da coordenação de curso – encontravam-se ainda em aberto. Que compilou todos 

esses questionamentos e os endereçou no Ofício S/N, de 24 de novembro de 2021, ao Chefe do 25 

Depes, Professor Mauro Reis, e cujo teor foi disponibilizado no chat da reunião. Que esse documento 

foi assinado em conjunto com o Coordenador do curso de Engenharia de Produção, Professor Diego 

Carvalho; e com a Coordenadora do curso de Engenharia Mecânica e seu substituto eventual, 

respectivamente os Professores Tatiana Chuvas e Matheus Campolina. O Professor Jorge Soares 

informou que, enquanto aguardava a resposta do Chefe do Depes ao Ofício entregue, manteria o 30 

funcionamento do Bacharelado em Ciência da Computação no formato remoto, a fim de não expor 



os discentes do curso a condições sanitárias fragilizadas, susceptíveis à contaminação de Covid-19. 

Em tempo, o Professor Gustavo Guedes justificou previamente sua ausência. Nada mais tendo sido 

tratado, eu, Myrna Amorim, lavrei a presente ata, em total de duas páginas, que vão por mim 

assinadas abaixo. 35 
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