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LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, CAMPUS GARANHUNS 

Ao décimo quarto dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, às treze horas, na sala de videoconferência da 1 
Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 9 do NEAD da Reitoria da UPE, ocorreu a reunião 2 
ordinária do Pleno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, da Universidade de 3 
Pernambuco/Campus Garanhuns, por convocação do vice-coordenador do curso Prof. Higor Ricardo 4 
Monteiro Santos. Compareceram os professores: Prof. Adauto Trigueiro de Almeida Filho, Prof. Andson 5 
Marreiros Balieiro, Ariane Nunes Rodrigues, Prof. Cleiton Soares Martins, Prof. Cleyton Mário de Oliveira 6 
Rodrigues, Profa. Cristina de Leite Brito, Prof. Higor Ricardo Monteiro Santos, Prof. João Fausto Lorenzato 7 
de Oliveira, Profa. Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima, Maurício Costa Goldfarb, Marilene Rosa dos Santos. 8 
Participaram também os discentes Edvaldo Nicolau da Silva e Gefferson Bruno Henrique Barra Nova. A ordem 9 
dos pontos postos na pauta não foi seguida. A reunião iniciou pela discussão do ponto 1, que tratava do 10 
afastamento do professor Andson Marreiros Balieiro para apresentação de artigo. Todos os presentes 11 
votaram favorável ao afastamento do professor Andson para apresentação de artigo que ocorrerá 30/05 a 12 
03/06 para o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos (SBRC) sediado em 13 
Salvador, Bahia. Em seguida, a reunião continuou com o ponto de pauta 2, votação para coordenador de 14 
área do PIBID. A votação aconteceu devido ao que foi decidido no pleno de fevereiro de 2015, o qual retratava 15 
que a cada 12 meses o pleno faria uma escolha por um novo coordenador de área para que todos os 16 
professores do curso vivenciasse essa experiência. Diante disso, dois professores demonstraram interesse 17 
em ser coordenador de área: Prof. Andson Marreiros Balieiro e Prof. Higor Ricardo Monteiro Santos. Ao abrir 18 
a votação, o Prof. Andson obteve três votos e o Prof. Higor obteve 9 votos. Com isso, o Professor Higor 19 
Ricardo Monteiro Santos foi eleito no dia 14/04/2016 o novo coordenador de área do PIBID. No ponto de 20 
pauta 3, foi socializado a chapa que concorrerá a Coordenação e Vice-Coordenação do Curso de 21 
Licenciatura em Computação. A chapa que se apresentou é composta pelo Professor Cleyton Mário de 22 
Oliveira Rodrigues como Coordenador e o Professor Andson Marreiros Balieiro como Vice-Coordenador. Em 23 
sua fala, o Professor Cleyton frisou que quer dar continuidade a gestão anterior composta pelos professores 24 
Emanoel Barreiros e Higor Santos. Além disso, afirmou que quer explorar novos pontos de melhoria, como 25 
por exemplo, criar a pós-graduação e fortalecer a pesquisa no curso. O professor Andson ressaltou que deseja 26 
escutar as necessidades dos alunos para traçar metas e tomar decisões futuras. Todos os demais professores 27 
demonstraram satisfação e apoio a chapa candidata.  No ponto 4, sobre atualização sobre o projeto de 28 
pós-graduação latu-sensu do curso, o Professor Cleyton Rodrigues informou que ainda está esperando 29 
decisões dos setores competentes para que o curso de pós-graduação seja divulgado e de fato iniciado. O 30 
Professor Cleyton ficou de saber mais informações e em seguida atualizar o pleno. Por fim, o ponto 5 tratava 31 
do relato do acolhimento dos alunos ingressantes. O Prof. Cleyton Rodrigues, quem coordenou o 32 
acolhimento, comentou que o evento realizado pelo curso foi um sucesso. O evento foi dividido em dois dias, 33 
onde o primeiro dia focou em apresentar a UPE, o Curso, suas salas e laboratórios. No segundo dia, foi 34 
apresentado resultados alcançados pelos professores e alunos do curso, como por exemplo, artigos, 35 
softwares, eventos, etc. Os alunos participantes deram feedbacks positivos demonstrando interesse em 36 
realizar um novo evento com a participação com os novos alunos remanejados. O Prof. Higor ressaltou que 37 
esse tipo de acolhimento deveria continuar nos próximos anos porque essa apresentação auxilia os alunos 38 
novatos a conhecer melhor as dependências da UPE/Garanhuns e os resultados do curso de Licenciatura em 39 
Computação. Sem mais pontos para discussão, a reunião foi encerrada. 40 

Garanhuns, 14 de abril de 2016. 
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