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Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às catorze horas, na sala de 1 
videoconferência da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 14 da PROGRAD da 2 
Reitoria da UPE, ocorreu a reunião ordinária do Pleno do Colegiado do Curso de Licenciatura em 3 
Computação, da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns, por convocação do coordenador do 4 
curso Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues. Compareceram os professores: Prof. Andson Marreiros 5 
Balieiro, Prof. Ariane Nunes Rodrigues, Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues, Profa. Cristina de Leite 6 
Brito, Professor Emanoel Barreiros, Prof. Higor Ricardo Monteiro Santos, Prof. João Fausto Lorenzato de 7 
Oliveira, Profa. Maria Vitória Ribas de Oliveira Lima, e a Profa. Sônia Regina Fortes da Silva. Participaram 8 
também os discentes Eduardo Sales, Edvaldo Nicolau da Silva, Gefferson Bruno H. Nova. Ao começar a 9 
reunião, o professor Cleyton Rodrigues agradeceu a presença de todos e todas, e iniciou a discussão dos 10 
pontos, com o ponto 1:  Alinhamento do Colegiado quanto à greve d eflagrada pela ADUPE. Neste ponto, 11 
foram socializadas as informações da última CGA e da Assembleia da ADUPE realizada no dia 11 do corrente 12 
mês. Com a Greve deflagrada, o calendário acadêmico ficou suspenso. Também, outro calendário será 13 
preparado pela PROGRAD. Os docentes que optarem em continuar suas atividades, poderão fazê-las, desde 14 
que nenhum aluno (que esteja ausente) fique prejudicado. Isto significa que, de posse do novo calendário, as 15 
aulas/atividades precisarão ser novamente realizadas com aqueles discentes ausentes no período da greve. 16 
A professora Sônia Fortes pontuou sobre a necessidade em se manter as atividades dos Estágios 17 
Supervisionados, visto que as escolas possuem seus próprios calendários acadêmicos, os quais devem ser 18 
encerrados normalmente no final do ano. Já a professora Ariane Nunes questionou sobre como ficariam as 19 
defesas do TCC. Em resposta, o professor Cleyton Rodrigues sinalizou para o professor Higor Santos, que 20 
poderiam haver duas situações: ou os alunos defenderiam no calendário antigo (ou seja, no mês de 21 
Dezembro), ou defenderiam quando o novo calendário acadêmico fosse liberado. Em concordância, o 22 
professor Higor Santos ficou de levantar os alunos que estariam finalizando os TCC’s e deverão apresentar 23 
no mês de Dezembro. Em seguida, no ponto 2: Socialização da Malha Curricular , o professor Cleyton 24 
Rodrigues informou que neste dia, mais cedo, havia enviado para o colegiado a malha curricular atualizada, 25 
com a carga horária destinada às atividades Extensionistas (10% do total da carga horária), além das 26 
disciplinas comuns da base curricular dos cursos de Licenciatura. Fazendo um paralelo deste com o ponto 27 
3: Pauta dos estudos realizados no ano de 2016 pelo s componentes do NDE para a construção do 28 
PPC, a professora Sônia Fortes solicitou a palavra para indagar sobre o processo para reformulação do PPC. 29 
Na ocasião, a professora Sônia Fortes discutiu a necessidade de uma maior participação do NDE e 30 
questionou a falta de reuniões no ano de 2016. Comentário este que foi endossado pela professora Cristina 31 
Leite, que também questionou o processo de escolha das disciplinas eletivas. A fim de esclarecer o processo, 32 
os professores Cleyton Rodrigues e Andson Balieiro informaram que as mudanças na Malha Curricular foram 33 
um resultado para atender as urgências de adequação da Malha a carga horária necessária das atividades 34 
Extensionistas, e das disciplinas comuns dos cursos de Licenciatura da UPE. Ou seja, em essência, a Malha 35 
Curricular discutida no NDE no ano de 2015 foi apenas ajustada para atender estas demandas. Na mesma 36 
linha, o professor Cleyton Rodrigues explicou o processo de redução das 47 disciplinas eletivas para as 18 37 
disciplinas elencadas na reunião extraordinária do mês passado. Por fim, a professora Vitória Ribas também 38 
levantou sobre a necessidade de socializar os Programas das Disciplinas, a fim de que se possa melhor a 39 
interdisciplinaridade entre estas. No ponto 4: Projeto UPE Inform@ , o professor Cleyton Rodrigues 40 
comentou sobre o projeto escrito pelos alunos do 2º período do curso de Licenciatura em Computação, onde 41 
se prevê a criação de uma canal oficial da UPE para disseminação de vídeos e podcasts que sirvam tanto 42 
para socializar informações e editais dentro da sociedade acadêmica, como a gravação de materiais alusivos 43 
à tecnologia, educação, dentre outras áreas. Inclusive, o professor Cleyton Rodrigues comentou que há uma 44 
sala com toda a infraestrutura de uma pequena rádio pronta, que pode e foi autorizada para ser usada nas 45 
gravações. Por fim, no último ponto, ponto 5: Informes sobre a Composição do NDE , a professora Sônia 46 
solicitou (por e-mail) ao presidente do NDE, professor Adauto Trigueiro, a marcação de uma reunião para 47 
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discutir sobre o PPC. O professor Andson Balieiro também informou a necessidade de se definir os 07 48 
membros do NDE. Sem mais pontos para discussão, o professor Cleyton Rodrigues agradeceu a presença 49 
de todos e todas, e finalizou a reunião. 50 

 51 

Garanhuns, 16 de Novembro de 2016. 
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Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues 
Coordenador do Curso de Licenciatura em Computação 


