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LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO, CAMPUS GARANHUNS 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às catorze horas, na sala de videoconferência 1 
da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 9 do NEAD da Reitoria da UPE, ocorreu a 2 
reunião ordinária do Pleno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, da Universidade de 3 
Pernambuco/Campus Garanhuns, por convocação do coordenador do curso Prof. Cleyton Mário de Oliveira 4 
Rodrigues. Compareceram os professores: Prof. Andson Marreiros Balieiro, Profa. Ariane Nunes Rodrigues, 5 
Prof. Cleiton Soares Martins, Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues, Profa. Cristina Leite, Prof. Higor 6 
Ricardo Monteiro Santos, Prof. João Fausto Lorenzato de Oliveira, Profa. Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima, 7 
Prof. Marilene Rosa e Prof. Maurício Costa Goldfarb. Participaram também os discente Bruno F. Nova, Débora 8 
Araújo e Eduardo Sales. Ao começar a reunião, o professor Cleyton Rodrigues leu a pauta da reunião do mês 9 
de Maio, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, deu-se a discussão dos pontos da reunião, com o 10 
ponto 1:  Informes Professor Temporário. Foram informadas ao pleno duas importantes circunstâncias 11 
quanto à contratação de professor temporário: (i) esta contratação não pode ser feita para cobrir o 12 
afastamento de um professor do colegiado, e (ii) o total dos professores temporários não pode ultrapassar 13 
20% do colegiado. Na mesma linha de informes, o professor Cleyton comentou sobre o ponto 2: Informes 14 
Documentos Dedicação Exclusiva. Neste ponto, foi socializado que, para evitar qualquer problema ou 15 
atraso na renovação da D.E., o(a) professor(a) precisa solicitar com 3 meses de antecedência, e enviar as 16 
duas cópias dos documentos até a 3ª quarta-feira do mês corrente, para que possa entrar no próximo CGA. 17 
Dando continuidade, no ponto 03 Efetivação do Centro Acadêmico (C.A.) do curso , o professor Cleyton 18 
leu a ata da eleição do C.A. (chapa única), tendo como Presidente, o aluno do 5º período Eduardo Sales, o 19 
qual proferiu algumas palavras destacando a importância do centro, e quais seriam as primeiras atividades 20 
do C.A. Estas estariam voltadas em criar cursos de capacitação para os discentes, face às dificuldades ainda 21 
presentes quanto às práticas de lógica e programação. O ponto 4 Seminário de Formação Profissional , 22 
não pôde ser discutido devido à ausência (por motivos de saúde) da professora Sônia Fortes, quem havia 23 
solicitado sua inclusão na pauta.  Em sequência, no ponto 5,  o professor Cleyton divulgou o Edital de 24 
Seleção Simplificada para professores , em contratação em caráter de urgência, devido à necessidade para 25 
algumas disciplinas dos cursos Multicampi. No Curso de computação, em particular, é preciso a contratação 26 
para as disciplinas de: Psicologia da Aprendizagem (DE00187G), Planejamento Educacional (H105407G), e 27 
Educação Inclusiva (CC00072G). A professora Cristina Leite levantou alguns pontos quanto à validade do 28 
Edital. Contudo, foi esclarecido que o edital seria validado pela PROJUR antes de sua divulgação. Por fim, o 29 
professor Higor Monteiro pediu a palavra no ponto 6, Informes PIBID . Comentou, na ocasião, que a portaria 30 
46 de 11/04/2016 tinha sido revogada, o que retornava o PIBID para o regime anterior, com a coordenação 31 
da Gestão do Curso de Licenciatura  em Computação, e a manutenção do período das bolsas em 12 meses. 32 
A professora Cristina Leite ainda informou a necessidade do CA em procurar os demais cursos de Licenciatura 33 
em Computação, para se fortalecer, e ter voz frente a situações como a portaria 46 do PIBID, que excluía o 34 
curso do programa. Sem mais pontos para discussão, o professor Cleyton Rodrigues desejou um excelente 35 
recesso à todos e a todas, e finalizou a reunião. 36 

Garanhuns, 29 de junho de 2016. 

 
_______________________________________ 

Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação 


