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DESPACHO SEM NÚMERO

OFICIO Nº 04/2019/CCINFO/SUPERIOR
 

Assunto: Demandas referentes ao processo de reconhecimento da Licenciatura em Computação

 

Prezados Diretor Geral e Diretor de Ensino,

Em conformidade com o exposto no OFICIO Nº 03/2019/CCINFO/SUPERIOR, que trata das ações
referentes ao reconhecimento da Licenciatura em Computação, venho por meio deste solicitar da Diretoria
Geral do Campus a assunção das seguintes providências:

Instauração de processo de autoavaliação do Curso pela CPA Local do Campus;

Estabelecimento de convênio entre o IFBA – Campus Jacobina e as redes municipal, estadual e
privada de ensino, visando a oferta dos Estágios Docentes Supervisionados e a promoção de
ações/projetos de pesquisa e extensão;

Adequação da sala da coordenação, criando um espaço de atendimento individual aos estudantes e
professores;

Aquisição de impressora multifuncional para a sala da coordenação;

Aquisição de mobiliário adequado à manutenção do acervo físico da Coordenação;

Implantação de um Laboratório de Informática destinado exclusivamente à Licenciatura em
Computação;

Realização de convênio com as redes públicas municipal e estadual de ensino, no intuito de formalizar
as ofertas de estágios docentes supervisionados, ações de pesquisa e de extensão;

Aquisição de placas de identificação das salas em braile;

Adequação de uma sala de trabalho, com computador, internet e impressora para utilização dos
avaliadores do MEC, no momento da visita da Comissão de Avaliação ao Campus;

Manutenção do quadro de colaboradores da Coordenação do Curso, que atualmente é constituído pelo
coordenador, por uma pedagoga e por uma secretária, de forma a garantir a plena realização das ações
descritas no OFICIO Nº 03/2019/CCINFO/SUPERIOR, assim como as demais atividades
administrativas e pedagógicas desenvolvidas pelo setor.

Certo da compreensão e do apoio, agradeço desde já pela atenção.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por Yuri Bastos Wanderley, Coordenador(a) do Curso de
Licenciatura em Computação, em 29/07/2019, às 14:50, conforme decreto nº 8.539/2015.
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