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Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e quatorze, às nove horas, na sala de 1 

videoconferência da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 09 do NEAD (Reitoria da 2 

UPE/Recife), ocorreu à reunião ordinária do Pleno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, 3 

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

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

Barreiros, Prof. Higor Ricardo Monteiro Santos, Profa. Ariane Nunes Rodrigues, Prof. Andson Marreiros 6 

Balieiro, Prof. Cleiton Soares Martins, Profa. Claudimara Chisté Santos, Prof. Haroldo José Costa do 7 

Amaral, Prof. Maurício Costa Goldfarb, Prof. Irami Buarque do Amazonas, Profa. Sônia Regina Fortes da 8 

Silva, Prof. Anselmo Lacerda, Profa. Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima, Profa. Tárcia Regina Silva e o 9 

Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues. O Prof. Cleyton Rodrigues não conseguiu finalizar sua 10 

documentação para a solicitação de DE, logo o ponto 6 foi retirado da puta da reunião.  O Prof. Maurício 11 

Goldfarb solicita que a reunião se inicie pelo ponto 7, discutindo o projeto de dedicação exclusiva do 12 

Prof. Andson Balieiro, pois o mesmo precisava se ausentar para participar do evento de Iniciação 13 

Científica ocorrendo na Reitoria da UPE. Os professores presentes não se opõem e a reunião se inicia 14 

pela discussão do referido ponto de pauta. Durante a leitura do seu parecer, o Prof. Maurício Goldfarb fez 15 

questão de elogiar a redação e relevância do projeto. Logo em seguida, o Prof. Andson Balieiro fez uma 16 

breve explanação sobre seu projeto. A Profa. Sonia Fortes também fez questão de registrar seu apoio. Após 17 

a defesa e exposição do Prof. Andson Balieiro, todos os participantes da reunião concordaram com a 18 

aprovação do projeto. Em seguida, o Prof. Higor Monteiro continua a reunião apresentando as bancas 19 

de TCC 2 e o procedimento a ser utilizado nas defesas orais (ponto de pauta 2). O Prof. Higor Monteiro 20 

explica que a apresentação oral deve durar até 30 minutos, e as arguições dos professores devem levar até 21 

20 minutos. A Profa. Sônia Fortes ressalta a necessidade de haver uma norma para todo o campus em 22 

relação aos TCCs. Prof. Emanoel Barreiros comenta que é difícil que exista um documento que normatize 23 

todos os TCCs dos cursos do Campus Garanhuns da UPE, uma vez que cada curso tem suas 24 

peculiaridades. A Profa. Sônia Fortes argumenta que sua ressalva é mais direcionada ao documento gerado 25 

em si, que deve seguir as normas da ABNT, pois nos cursos que ela participa, os documentos gerados são 26 

diferentes entre si. Citou exemplos dos cursos de Computação, Pedagogia e Letras. O Prof. Higor Monteiro 27 

reforça que o documento gerado pelos TCCs do curso de computação estão seguindo as normas da ABNT. 28 

O Prof. Haroldo Amaral então inicia a discussão do ponto de pauta 1, a socialização dos resultados 29 

do PIBID 2014 coordenado por ele no curso de Licenciatura em Computação. O Prof. Haroldo Amaral 30 

iniciou expondo a estrutura do projeto institucional da UPE e os subprojetos de área e interdisciplinares. O 31 

prof. Haroldo Amaral argumenta que para ele o PIBID representa uma oportunidade de reparar os danos 32 

por estágios mal conduzidos. O Prof. Emanoel Barreiros argumenta que não concorda com a fala do Prof. 33 

Haroldo Amaral pois os estágios supervisionados em Computação tem funcionado muito bem nos últimos 34 

três semestres. Profa. Sônia Fortes também concorda que o PIBID não pode ser considerado como uma 35 

ação corretiva para o estágio supervisionado mal conduzido. Ainda, argumenta que estágios são 36 
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obrigatórios e PIBID é um programa fortalecedor, e por mais este motivo também não podem ser 37 

comparados. As opiniões da Profa. Sônia Fortes e do Prof. Emanoel Barreiros são apoiadas pela Profa. 38 

Claudimara Chisté, que, enquanto Coordenadora de Estágios do Campus Garanhuns, afirma que os 39 

estágios supervisionados do curso de Licenciatura em Computação são os mais organizados do campus. O 40 

Prof. Haroldo Amaral continua discorrendo sobre as dificuldades e surpresas encontradas durante a 41 

condução do PIBID. O programa contou com 15 alunos de Licenciatura em Computação e 3 do curso de 42 

Pedagogia, divididos em três escolas na região. Prof. Higor Monteiro pergunta como eram as reuniões 43 

(frequência). O prof. Haroldo Amaral responde que não havia um cronograma bem definido para reuniões. 44 

Em alguns momentos as reuniões aconteciam semanalmente, em outros momentos mensalmente. O 45 

relatório final do PIBID deste ano ainda será construído. Em seguida, o Prof. Haroldo Amaral inicia a 46 

discussão do ponto de pauta 9, sobre a situação do aluno Victor Afonso dos Santos Ferreira. O 47 

referido aluno está hospitalizado após cirurgia de retirada do apêndice. Por este motivo, ele não tem 48 

conseguido comparecer à universidade para desempenhar suas atividades. O Prof. Haroldo Amaral reitera 49 

a solicitação do aluno para regime especial de acompanhamento nas disciplinas sendo cursadas por ele. O 50 

mesmo realça a dificuldade extra para a conclusão da disciplina Estágio Supervisionado IV e TCC 2. A 51 

primeira pela atividade prática que o aluno não conseguiu desempenhar regularmente e a segunda pelo 52 

prazo para defesa. Em relação ao Estágio Supervisionado IV, dois dos três professores da disciplina (Higor 53 

Monteiro e Andson Balieiro), presentes na reunião, externaram a estratégia utilizada para que ele finalize o 54 

estágio: o aluno deverá realizar um curso semi-presencial de 12 horas, sobre Programação Orientada a 55 

Objetos com os alunos da disciplina Programação Orientada a Objetos do semestre 2014.2, ministrada pelo 56 

Prof. Emanoel Barreiros. A Profa. Claudimara Chisté comenta que a ideia não vai de encontro a nenhuma 57 

lei, e pode ser levada adiante. Todos os professores se demonstram favoráveis. Quanto ao TCC, os 58 

professores presentes concordam que o aluno pode realizar a defesa no início de fevereiro. A data da 59 

defesa será definida uma vez que seja liberado o calendário de colações de grau do Campus Garanhuns. 60 

Os demais professores das disciplinas em que ele está matriculado (Prof. Anselmo Lacerda e Prof. Cleiton 61 

Martins) afirmam que, em suas disciplinas, foram definidas estratégias para que o aluno desenvolva 62 

atividades a distancia. Em todas elas o aluno vem desempenhando o que se pede. Logo, de acordo com o 63 

colegiado do curso de Licenciatura em Computação, não há qualquer impedimento para que o aluno se 64 

forme. Dando continuidade à pauta, a Profa. Sônia Fortes inicia a exposição do seu parecer em relação 65 

ao projeto de DE da Profa. Vitória Ribas (ponto de pauta 8). A Profa. Sônia Fortes leu seu parecer, que 66 

foi favorável. Fez questão de registrar a relevância do projeto e alinhamento com os objetivos do curso. A 67 

Profa. Vitória Ribas procedeu com uma breve explanação seu projeto e todos os professores presentes 68 

votaram pela aprovação da referida solicitação de DE. Em seguida, o Prof. Emanoel Barreiros expõe o 69 

horário atual para o semestre 2015.1 (ponto de pauta 3). O horário já havia sido socializado por email, e 70 

nenhum professor faz qualquer ressalva. O Prof. Higor Monteiro começa a discutir os pontos de pauta 4 71 

e 5, que versam sobre os eventos do curso para 2015 e a socialização do site do curso, 72 
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respectivamente. O Prof. Higor Monteiro começa a discutir como se deu a construção do site do curso, o 73 

mural do curso e o guia do licenciando em computação. Todos estes três artefatos foram idealizados e 74 

estão sendo implementados pelos alunos matriculados na disciplina Planejamento e Gerenciamento de 75 

Projetos, ministrada pelo mesmo professor. Ele argumenta que deve existir um site no formato exigido pela 76 

UPE, integrado ao site da instituição, mas que podemos ter um site específico para nós, o que vai ser feito. 77 

O Prof. Higor Monteiro exibiu a proposta para o site e o estado atual do guia do licenciando em computação. 78 

A ideia do mural do curso se refere a um mural físico, a ser afixado no andar do prédio onde o curso de 79 

Licenciatura em Computação tem suas aulas. Esta iniciativa está em fase de cotação de preços e o referido 80 

professor comenta que seria interessante se todos os professores do curso contribuíssem para a 81 

implementação deste projeto. Os integrantes do colegiado se posicionaram positivamente, e aguardam o 82 

orçamento para futuras providências para que o mural seja confeccionado. 83 


