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Apresentação
Ingressei por concurso de provas e títulos para a UNIRIO em 2009, como docente do
Departamento de Informática Aplicada, atuando no Bacharelado de Sistemas de Informação.
Desde 2015 sou coordenadora do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) e,
dentre os maiores desafios, estavam os de organizar a reforma curricular do mesmo e de
conseguir melhorar sua nota no ENADE. No decorrer de 6 anos atuando na coordenação aprendi
como funcionam os processos na UNIRIO, o papel de diversos órgãos internos, o impacto no
curso – positivos e negativos – das decisões tomadas nos órgãos superiores à coordenação, além
da importância da comunicação entre a gestão (de todos os níveis), docentes e discentes.
Um relatório descritivo do meu histórico profissional e acadêmico pode ser encontrado na
Plataforma Lattes de currículos em <http://lattes.cnpq.br/2100358669537195> .

Atividades na Coordenação do Curso de BSI
Dentre as atividades realizadas e objetivos alcançados exercendo a função de coordenadora do
curso, agregando a participação de toda ou de parte da comunidade do BSI (corpo docente e
discente do BSI, a secretaria do curso e o NAPE), vale ressaltar:
•

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE)– Conseguimos alcançar a nota
máxima (5) na última avaliação ENADE 2017, melhorando o desempenho do BSI, que tinha
nota 4 desde o ENADE 2008.
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•

Reforma curricular – Coordenamos a construção do novo Projeto Político Pedagógico do
Curso, que teve como base os “Referenciais de Formação para os Cursos de Graduação
em Sistemas de Informação” publicados pela SBC (Sociedade Brasileira de Computação).
Este processo foi realizado de forma democrática e participativa envolvendo o Colegiado
do BSI, o Departamento de Informática e a representação discente, que foi aprovada em
março de 2021 no colegiado do BSI, depois de duas tentativas de reforma não efetivadas,
ambas anteriores à nossa gestão.

•

Atendimento e Apoio ao aluno –as solicitações dos discentes sempre foram respondidas
de forma rápida, seja para a solução de um problema ou até para uma conversa para tirar
dúvidas.

•

Elaboração dos horários semestrais, considerando as necessidades dos discentes, e com
intercâmbio com o Departamento de Informática Aplicada, Departamento de Matemática
e Departamento de Métodos Quantitativos. Conseguindo resultados satisfatórios.

•

Auxílio aos alunos no processo de intercâmbio com universidades internacionais.

•

Participação na Comissão de Matrícula, Núcleo Docente Estruturante.

•

Participação na matrícula dos calouros de vários cursos da UNIRIO, apoiando a
Coordenadoria de Acompanhamento e Avaliação do Ensino de Graduação (CAEG).

•

Organização e Apoio ao curso do BSI durante a pandemia de Covid-19, em conjunto com
a comunidade.

Além dos compromissos administrativos, de 2015 até o presente momento realizei/realizo as
seguintes atividades:
- Coordenação de disciplina no ensino à distância do Consócio CEDERJ, o qual
proporcionou treinamentos e experiências que me auxiliaram no momento de necessidade de
ensino remoto.
- Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso, em média 2 por período.
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- Lecionamento de disciplinas na graduação – em alguns períodos, 3 disciplinas, dada a
necessidade plural do curso.
- Coordenação ou participação em projetos de extensão. Em tais projetos, sempre com a
participação de alunos ou ex-alunos do BSI:
a) Coordenação do projeto Desaparecidos-RJ (desde 2018),
b) Participação nos projetos da UNIRIO:
1- RECOSOL da Escola de Engenharia de Produção (desde 2015);
2- Projeto Linked Open Archives da Escola de Arquivologia (desde 2020) e
3- Jogos & Matemática da Escola de Matemática (desde 2020).
- Colaboração com projetos de pesquisa atuando na área de integração de dados e modelagem
semântica de dados:
a) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro- Instituto Tecgraf, em um projeto que
visa aplicar padrões de modelagem de dados, desenvolvidos por consórcios internacionais
(ISO15926, DEXPI, CFIHOS), alguns dos quais colaboro desde 2011, na integração de dados na
área de óleo e gás utilizando ontologias;
b) Universidade Federal Fluminense - Instituto de Computação, em um projeto entre o
Instituto e a prefeitura de Niterói para integração de dados de bases heterogêneas, e
c) Instituto Modal – em parceria com a indústria, no qual foi inicializado o
desenvolvimento de ontologias relacionada a área de controle e automação.
- Participação como membro do CONSUNI, desde 2019.
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Objetivos a serem alcançados na minha gestão
Como diretora da Escola de Informática Aplicada pretendo:
1- Trabalhar de forma dedicada e perseverante, tanto presencialmente quanto
virtualmente;
2- Agir com polidez, fiel aos objetivos traçados, com prudência, com temperança e
tolerância, com boa-fé, buscando ser humildade, visando ser justa e correta no
desempenho das minhas tarefas;
3- Buscar, diretamente ou através de apoio as ações de pesquisa e extensão de docentes
do DIA, apoio e parcerias com a decania do CCET, com os órgãos e conselhos
superiores da UNIRIO, com as demais Escolas (e Institutos) da UNIRIO, com outras
Universidades, com entidades da sociedade civil organizada, e com empresas públicas
e privadas;
4- Manter e aumentar o prestígio do Bacharelado em Sistemas de Informação,
estimulando a comunicação com a comunidade interna e externa da UNIRIO;
realizando ações para manutenção da nota máxima na avaliação do ENADE do BSI,
entre outras iniciativas;
5- Promover ações para reduzir a evasão de alunos; e
6- Implementar a Reforma curricular aprovada.

Estratégia de ação
1- Melhorar, com o apoio das instâncias superiores da UNIRIO e da Decania do CCET ( e
eventuais parcerias e projetos financiados de pesquisa e extensão) a infraestrutura
física do curso (Laboratórios, salas de aula e espaço de convivência)
2- Implementar a avaliação das ofertas de disciplinas de todos os períodos do curso do
BSI – em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE) e com a Comissão Interna
de Autoavaliação do Curso (CIAC), para obter uma melhor visão dos problemas e um
melhor planejamento das melhorias necessárias;
3- Promover a aproximação e ações conjuntas com outras Escolas e Departamentos da
UNIRIO, com empresas, contando com a com a ajuda do Departamento de Informática
Av. Pasteur nº 458 – Urca – Rio de Janeiro – RJ – Cep. 22.290-240
EIA/CCET - Tel: 3223-8028 e-mail: morganna@uniriotec.br http:/bsi.uniriotec.br

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia – CCET
Aplicada e das instâncias superiores da UNIRIO e do CCET, visando criar oportunidades
de desenvolvimento e produção acadêmica aos discentes e docentes;
4- Promover o diálogo sistemático com toda comunidade do BSI, por meio de reuniões
periódicas e plataformas virtuais de interação e participação;
5- Manter minha conduta de transparência e integração colaborativa na elaboração das
decisões acadêmicas e administrativas;
6- Manter minha conduta de apoio ao trabalho dos funcionários técnico-administrativos;
7- Manter canal de comunicação presencial e virtual para as questões encaminhadas
pelos discentes e docentes; e
8- Interagir solidamente e comprometidamente com a nova coordenação de curso,
oferecendo minha experiência adquirida nestes 6 anos nesta função.

Geiza Maria Hamazaki da Silva
Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021
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