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Ao vigésimo sexto dia do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às nove horas, na sala de videoconferência 1 

da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 09 do NEAD (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. Adauto Trigueiro de Almeida Filho, Prof. 5 

Andson Marreiros Balieiro, Prof. Anselmo Lacerda Gomes, Profa. Ariane Nunes Rodrigues, Profa. 6 

Claudimara Chisté Santos, Prof. Cleiton Soares Martins, Prof. Cleyton Mário de O. Rodrigues, Profa. 7 

Cristina de Leite Brito, Prof. Emanoel Francisco Spósito Barreiros, Prof. Higor Ricardo Monteiro Santos, 8 

Prof. Irami Buarque do Amazonas, Prof. João Fausto Lorenzato de Oliveira, Prof. Maurício Costa Goldfarb, 9 

Profa. Sônia Regina Fortes da Silva. Compareceram também os estudantes José Wilson Silva do 10 

Nascimento, Gefferson Bruno Henrique Barra Nova e Edvaldo Nicolau da Silva. O Prof. Emanoel Barreiros 11 

sugeriu que o primeiro ponto da pauta, que visava discutir o evento do curso de Licenciatura em 12 

Computação em 2015.1 fosse discutido mais adiante na reunião, uma vez que o Prof. Higor Monteiro não 13 

estava presente no início da mesma e ele deveria liderar a discussão deste ponto de pauta. O segundo 14 

ponto de pauta deveria obter dos professores do colegiado sugestões para o manual de estágio da 15 

unidade, mas nenhum professor fez observação, aceitando o documento por completo. No terceiro ponto 16 

de pauta o colegiado do curso de Licenciatura em Computação deveria nomear um docente para a 17 

Coordenação de Área do PIBID, uma vez que o Prof. Haroldo Amaral era até então o coordenador, mas 18 

deixou o colegiado, logo foi desligado do programa. A Profa. Sônia Fortes sugere que o curso de 19 

Licenciatura em Computação realize um revezamento da posição de Coordenador de Área anualmente, e 20 

que os nomes sejam elencados naquele momento. O Prof. Maurício Goldfarb argumenta que do ponto de 21 

vista democrático é uma boa ideia, mas do ponto de vista do PIBID não é interessante, pois o primeiro ano 22 

é um ano de aprendizado no PIBID e pode prejudicar a continuidade do projeto. Deixou claro, no entanto, 23 

que o colegiado tem liberdade para decidir o que achar interessante, mas que no momento ele precisa da 24 

indicação de um nome para assumir a Coordenação de Área. O Prof. Adauto Trigueiro acha a sugestão da 25 

Profa. Sônia Fortes válida e adiciona que ao fim do primeiro ano como Coordenador de Área indicado pelo 26 

curso, o professor pode ser avaliado e caso necessário ou desejado, um novo nome seja indicado. Em um 27 

primeiro momento, os professores Adauto Trigueiro, Cleyton Rodrigues, Sônia Fortes e Andson Marreiros 28 

se mostram interessados na posição. O Prof. Emanoel Barreiros toma a portaria CAPES N° 096, de 18 de 29 

julho de 2013 que regulamenta o PIBID e faz a leitura dos requisitos exigidos para o docente Coordenador 30 

de Área. Após a leitura, os professores Adauto Trigueiro e Cleyton Rodrigues retiram sua candidatura. 31 

Higor: Podemos fazer de uma forma, divisão informal para dividir a bolsa. Mas maurício afirmou que é um 32 

risco junto a CAPES, não seria uma proposta boa, pois o professor deveria assumir a coordenação. Como a 33 

Profa. Sônia Fortes e o Prof. Andson Marreiros continuaram interessados na coordenação levantou-se a 34 

possibilidade de ambos assumirem a coordenação, um como Coordenador de Área propriamente dito, e o 35 

outro como voluntário. O Prof. Maurício Goldfarb comenta que é possível o trabalho como voluntário, mas 36 
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apenas um dos docentes ocupará de fato a Coordenação de Área. Em um segundo momento, o colegiado 37 

decide fazer uma votação para indicar o nome do Coordenador de Área. Durante a votação, o Prof. Andson 38 

Marreiros retira sua candidatura alegando motivos pessoais e a Profa. Sônia Fortes foi oficialmente indicada 39 

pelo colegiado do curso de Licenciatura em Computação com Coordenadora de Área. A reunião volta para 40 

discutir o primeiro ponto de pauta, o evento do curso de Licenciatura em Computação. O Prof. Higor 41 

Monteiro comenta que o evento seria para apresentar o curso para os estudantes, principalmente os do 1° 42 

período, mas todos os alunos serão convidados a participar. O Prof. Higor Monteiro sugere que o evento 43 

seja realizado no dia 1° de abril, mas a Profa. Sônia Fortes comenta que a data não é interessante devido 44 

ao que dia 1° de abril representa (dia da mentira) e como isso poderia ser utilizado pelos próprios alunos 45 

como motivo de chacota em relação ao não reconhecimento do curso. O Prof. Emanoel Barreiros comenta 46 

que em conversas com a PROGRAD, ele foi informado que o Conselho Estadual de Educação (CEE) 47 

planeja realizar a visita ao curso no mês de março. A Prof. Sônia Fortes solicita que quando a data da visita 48 

for anunciada pelo CEE que ela seja repassada aos demais professores do colegiado, para que possamos 49 

ter o maior número possível de docentes presentes durante a visita do Conselho. Após uma breve 50 

discussão, a data escolhida pelo colegiado para a realização do evento foi o dia 8 de abril. O Prof. Higor 51 

Monteiro comenta que se os alunos forem informados de que no dia do evento não for ocorrer aula normal, 52 

mas um evento, os alunos não terão interesse em participar. Sugere então que os professores sejam 53 

comunicados do evento e que no dia 8 de abril, no horário do evento, liberem seus alunos. Alguns 54 

professores questionam se o evento deveria contar como carga horária. A Profa. Sônia Fortes comenta que 55 

pode ser considerado aula sim, pois uma aula não é apenas um momento vivenciado entre as quatro 56 

paredes de uma sala de aula. O Prof. Higor Monteiro informa que já tem uma idéia do que pode ser feito e 57 

no momento oportuno vai compartilhar com o colegiado do curso. Adiantou, entretanto, que o evento 58 

contaria com palestras de professores, ex-alunos, alguns cursos ministrados por professores. O evento 59 

seria uma oportunidade para a contabilização de AACCs. O Prof. Cleyton Rodrigues sugeriu mais 60 

interatividade com os alunos, de forma que eles se sintam motivados em participar. Neste momento os 61 

Profs. Cleyton Rodrigues e Adauto Trigueiro se prontificaram a participar da organização do evento. A 62 

Profa. Claudimara Chisté sugere convocar os alunos para organizar o evento juntamente com os 63 

professores para terem direito a mais horas de AACC. O Prof. Higor Monteiro comenta que planeja utilizar a 64 

empresa júnior (TecJr) para auxiliar na organização do evento. A Profa. Claudimara Chisté aproveita e 65 

solicita que o colegiado decida uma data para realizar a mostra de estágio do curso. Foi sugerido o dia 27 66 

de março, o que foi aprovado pelo colegiado. O Prof. Adauto Trigueiro solicita a discussão da composição 67 

do NDE como ponto extra-pauta. O colegiado permite a inclusão deste ponto. O Prof. Adauto Trigueiro, 68 

como presidente do NDE, solicita a realização da primeira reunião do NDE para o dia 18 de março, na qual 69 

ele dará início aos trabalhos do núcleo e dividirá as atividades pelos seus integrantes. Solicita a remoção do 70 

NDE dos professores Paulo Salgado e Haroldo Amaral, que não mais integram o colegiado do curso, e a 71 

inclusão dos professores Fausto Lorenzato e Cleyton Rodrigues. A Profa. Claudimara Chisté comunica a 72 
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sua saída do NDE do curso de Licenciatura em Computação por não estar encontrando tempo para realizar 73 

todas as suas atividades. As solicitações foram aprovadas por unanimidade pelo colegiado. O Prof. Higor 74 

Monteiro também solicita a discussão de um ponto extra-pauta, o procedimento da disciplina TCC2. O 75 

colegiado permite a inclusão do ponto. O Prof. Higor Monteiro explica o que será feito na disciplina e 76 

propões que os orientadores acompanhem de perto seus alunos. O mesmo professor ainda sugere que seja 77 

feita uma divisão mais balanceada de alunos por orientador, com um número máximo de dois ou três 78 

orientandos por orientador de TCC. 79 

 

Garanhuns, 27 de Fevereiro de 2015. 

 

_______________________________________ 
Prof. Emanoel Francisco Spósito Barreiros 

Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação 


