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Ao trigésimo dia do mês de julho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala de videoconferência da 1 

Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 14 da PROGRAD (Reitoria da UPE/Recife), 2 

ocorreu à reunião ordinária do Pleno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, da 3 

Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns, por convocação do coordenador do curso Prof. Emanoel 4 

Francisco Spósito Barreiros. Compareceram os Professores: Prof. Emanoel Francisco Spósito Barreiros, 5 

Prof. Higor Ricardo Monteiro Santos, Prof. Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto, Prof. Adauto Trigueiro de 6 

Almeida Filho, Profa. Ariane Nunes Rodrigues, Prof. Andson Marreiros Balieiro, Prof. Cleiton Soares 7 

Martins, Prof. João Fausto Lorenzato de Oliveira, Profa. Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima. 8 

Compareceram também os discentes: Gefferson Bruno Barra Nova e Edvaldo Silva. O Prof. Emanoel 9 

Barreiros inicia a reunião pelo ponto 1, com informes sobre o ENADE. Informa que todos os alunos 10 

aptos a realizar o ENADE em 2014 já foram inscritos no sistema do INEP. Ainda neste ponto, o referido 11 

professor informa sobre a portaria No 238 de 02 de junho de 2014, que versa sobre os assuntos a serem 12 

contemplados nas provas para o curso de Licenciatura em Computação. Ele sugere que os assuntos sejam 13 

divididos por área de interesse e que os professores recebam essa divisão para que possam orientar os 14 

alunos nos assuntos de cada área. Os professores acataram a sugestão e o Prof. Emanoel irá informá-los a 15 

respeito do conteúdo da referida portaria. No ponto 2 da pauta, o Prof. Emanoel informa que as 16 

inscrições para o processo de mobilidade estudantil estão abertas e que o curso de Licenciatura em 17 

Computação do Campus Garanhuns possui 7 vagas em aberto. Informa que o processo seletivo não vai 18 

incluir prova escrita, apenas avaliação de currículo. Caso existam inscritos para o curso de Licenciatura em 19 

Computação, os professores do curso devem avaliar os candidatos. Mais instruções serão fornecidas caso 20 

o curso possua inscritos. No ponto 3, o Prof. Emanoel informa que gostaria de uniformizar o processo 21 

de solicitação de segunda-chamada de avaliação. Atualmente, acredita que os casos em que se pode 22 

solicitar segunda-chamada sejam um dos seguintes: (i) militar em manobra, (ii) gestante e (iii) motivo 23 

médico acompanhado de atestado que o comprove. Foi de comum acordo com os professores que essas 24 

regras podem ser flexibilizadas um pouco de acordo com o bom senso e avaliação individual de cada caso. 25 

O Prof. Emanoel se comprometeu a entrar em contato com a Escolaridade do Campus Garanhuns para 26 

obter as regras exatas que regem o processo de solicitação de segunda-chamada de exercício escolar. No 27 

ponto 4, o Prof. Emanoel solicita que os professores que estejam alocados para disciplinas eletivas 28 

no semestre 2014.2, criem pequenos textos informativos acerca das suas disciplinas para informar 29 

melhor os alunos a respeito do que vai ser vivenciado em cada disciplina. Dessa forma, os alunos 30 

poderão escolher as eletivas com as quais se identifiquem mais. O Prof. Emanoel mencionou a descrição 31 

que o Prof. Andson escreveu como um bom modelo para que todos sigam. No ponto 5, o Prof. Emanoel 32 

informou que a Coordenação Setorial de Graduação do Campus Garanhuns está conduzindo um 33 

processo de definição das linhas de pesquisa dos cursos da unidade. Nesse sentido, o referido 34 

professor sugeriu a linha de pesquisa "Jogos Educativos" como um bom ponto de partida, pois consegue 35 

incluir conhecimentos tanto de desenvolvimento de software, psicologia e pedagogia. Todos os professores 36 
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concordaram com a idéia. Em seguida, cada professor descreveu em quais frentes está trabalhando para 37 

que linhas que incluam todos os professores possam ser incluídos. O Prof. Adauto Trigueiro mencionou 38 

reconhecer uma certa dificuldade em trabalhar com conceitos de redes de computadores em um curso de 39 

Licenciatura em Computação. O Prof. Andson comentou que não vem conseguindo integrar suas linhas de 40 

pesquisa do doutorado no curso, e por esse motivo não vem desenvolvendo pesquisas com alunos. O Prof. 41 

Emanoel, teceu alguns comentários sobre a necessidade de se desenvolver pesquisa com temas de 42 

interesse para o curso, mas se o docente tiver que sair um pouco da sua linha de pesquisa original. A fala 43 

foi reforçada pelos professores Adauto Trigueiro, Higor Monteiro e Paulo Salgado. O Prof. Emanoel reforçou 44 

o pedido realizado pela Coordenação Setorial de Graduação para que tenhamos os programas de todas as 45 

disciplinas formalizados junto à Escolaridade da unidade. O Prof. Emanoel informou que possuimos apenas 46 

36 disciplinas com programas elaborados, restando 56 para que todas as disciplinas sejam contempladas. 47 

O Prof. Emanoel enviou a todos os professores uma planilha informando quais programas (e quais 48 

professores estão responsáveis por elas) para que os mesmos possam dar continuidade ao trabalho e 49 

finalizar antes do início do semestre letivo 2014.2. O Prof. Emanoel expôs os trabalhos aprovados no 50 

8th International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement e 12th 51 

International Doctoral Symposium on Empirical Software Engineering. Ambos os trabalhos serão 52 

apresentados oralmente, tendo os eventos início em 17/09/2014 e término em 19/09/2014. O referido 53 

professor solicita afastamento dos dias 15/09/2014 a 25/09/2014 para participar do evento e fazer uma visita 54 

técnica às universidades Politecnico di Torino e Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Os referidos 55 

trabalhos são relacionados ao seu doutorado. O pedido foi aprovado por unanimidade. 56 


