DIREN – DIRETORIA DE ENSINO
DEPES – DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR
DEPIN – DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE INFORMÁTICA
Ata da 12ª Reunião Extraordinária de Colegiado da COINFO e da 10ª Reunião
Extraordinária de Colegiado do DEPIN realizada em 04 de dezembro de 2019

No quarto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove reuniram-se às 17h10min no
laboratório 3 do pavilhão I para realização de reunião extraordinária dos colegiados da
Coordenação de Informática (COINFO) e do Departamento Acadêmico de Informática (DEPIN) os
professores Almir Silveira, Carmen Asp, Celso Afonso, Diego Brandão, Diogo Mendonça, Eduardo
Bezerra, Eduardo Ogasawara, Fábio Paschoal Jr., Glauco Amorim, Gustavo Guedes, Igor Ribeiro,
Joel dos Santos, Jorge Soares, Kele Belloze, Laércio Brito, Myrna Amorim, Pedro Gonzalez, Rafael
Castaneda e Renato Mauro. O item único de pauta trata da priorização da convocação dos
docentes que substituirão os professores Luis Amaral e Laércio Dantas, que deram entrada em
seus processos de aposentadoria. Considerando o último concurso para professores efetivos, Edital
nº 001/2019, há docentes classificados para o perfi 10 – área de conhecimento: Ciência da
Computação, atuação: Sistemas Concorrentes e Distribuídos/Redes de Computadores/Arquitetura
de Computadores, e para o perfil 11 - área de conhecimento: Ciência da Computação, atuação:
Engenharia de Software/Programação de Software para Internet. Os professores Jorge Soares e
Carmen Asp apresentaram a discussão referente a qual perfil priorizar para convocação de
docente, caso a direção do CEFET/RJ libere apenas uma vaga de professor para a COINFO. A
discussão centrou-se no fato de que ambos os perfis demandam mais docentes atuantes, e que
assim sendo, qualquer um deles fortalecerá a capacidade de trabalho do grupo. Os membros do
colegiado optaram por não fazer um encaminhamento a respeito de uma votação sobre a
priorização dos perfis. Desta forma, o seguinte encaminhamento foi proposto: os coordenadores
Jorge Soares e Carmen Asp decidirão sobre o perfil a convocar caso a direção do CEFET/RJ libere
apenas uma vaga de professor para a COINFO. O encaminhamento foi aceito por unanimidade. A
reunião foi encerrada às 17h20min. 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.

