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Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala de 1 

videoconferência da Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 14 do NEAD da Reitoria 2 

da UPE, ocorreu a reunião ordinária do Pleno do Colegiado do Curso de Licenciatura em Computação, da 3 

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

Andson Marreiros Balieiro. Compareceram os professores: Prof. Andson Marreiros Balieiro, Profa. Ariane 5 

Nunes Rodrigues, Prof. Cleiton Soares Martins, Prof. Cleyton Mário de Oliveira Rodrigues, Prof. Emanoel 6 

Barreiros, Prof. Jackson Raniel Florencio da Silva, Prof. João Fausto Lorenzato de Oliveira, Profª Cristina 7 

Brito, Professora Vitória Ribas e a Professora Sônia Fortes. Ao começar a reunião, o professor Andson 8 

Balieiro agradeceu a presença de todos e todas e iniciou com a leitura da ata da reunião anterior, que foi 9 

aprovada pelos presentes. Após a leitura da ata final, os professores Sônia e Emanoel manifestaram o 10 

interesse em permanecer no NDE, que foi um questionamento deixado para aqueles que não estavam 11 

presentes no pleno passado. Prosseguiu então com o primeiro ponto da pauta: “Informes sobre a avaliação 12 

institucional”. Na ocasião, a palavra foi concedida para o coordenador do curso que apresentou os 13 

resultados da avaliação que foram enviados pela CPA. Prof, Cleyton indicou que o ponto que chama 14 

atenção é a infraestrutura física. Além disso, ele agradeceu a avaliação dada a coordenação do curso, que 15 

foi muito boa.No quesito infraestrutura, a Profª Sônia pontuou que os degraus das escadas do prédio 16 

recém-inaugurado estão com alturas acima do que deveriam, ocasionando transtornos para pessoas com 17 

dificuldades de locomoção. Ressaltou que é importante que esse aspecto seja observado nos prédios que 18 

ainda estão em construção. Prof. Emanoel indicou que já houve licitação e já existe empresa vencedora 19 

para a manutenção do elevador, que passará a funcionar no ano que vem. Prof. Emanoel ainda corroborou 20 

com a opinião da Profª Sonia sobre os degraus, que ele acha elevado. Em seguida ocorreu a apreciação 21 

de abertura de turmas extras para o semestre 2018.1. Professor Andson indicou que no pleno passado 22 

havia-se indicado a abertura de 3 turmas extras. Ele indicou que o tramite para essa abertura segue a 23 

ordem: apreciação do pleno, coordenação de graduação e câmara de graduação (CGA). O professor listou 24 

as turmas extras: Prática II, Prática III, Inteligência Artificial e Programação II. Professor Cleiton Martins 25 

indicou que a turma de Programação II foi solicitada pelos alunos que estão com pendência nela, para que 26 

ele a ministrasse no período da tarde.  Professor Cleyton Rodrigues indicou os critérios para a abertura de 27 

turma extra, informado pela coordenação de graduação, os quais são: (1) disciplina está fora da grade; (2) 28 

única disciplina para o aluno formar; (3) demanda pela disciplina é superior a capacidade da turma. Prof. 29 

Cleyton Rodrigues indicou que um levantamento com os alunos foi realizado para saber as demandas deles 30 

em termos de disciplinas. Deste levantamento, as três turmas extras (prática II, III e IA) preencheram pelo 31 

menos um dos requisitos. Sendo que Prog. II não satisfez nenhum critério. Diante disso, Profº Cleyton 32 

indicou que levou a questão para a Coordenação de Graduação da unidade, que sugeriu que ela fosse 33 

apreciada pelo Pleno do Curso, uma vez que a abertura de uma turma extra que não se enquadre nos pré-34 

requisitos apresentados só pode ser feita mediante manifestação da vontade do Pleno do Curso, com 35 

posterior encaminhamento para aprovação no CGA. Ocorreu uma ampla discussão sobre os motivos 36 

contrários e favoráveis a abertura da turma extra, seguida por uma votação com um placar de 6 a 4 pelo 37 

indeferimento do pedido. Prof. Sônia indicou que seria interessante conversar com os alunos que 38 

solicitaram. Profs. Sônia, Vitória, Cleiton Martins, Cristina Brito, concordaram com o oferecimento da 39 

disciplina. Profs. Fausto, Emanoel, Ariane, Cleyton, Andson e Jackson votam pela não abertura. Dada a 40 

preocupação colocada por diversos professores presentes a respeito do currículo de programação e da 41 

aprendizagem dos alunos nas disciplinas que tratam do tema, foi composta uma comissão de avaliação do 42 

currículo de programação no curso composta por Profº Jackson, Profª Sônia e Profº Emanoel. O terceiro 43 

ponto de pauta tratou da Composição de bancas de avaliação de TCC.  Profº Andson questionou os 44 

professores presentes sobre quais teriam alunos com defesa de TCC para o corrente semestre. 45 

Inicialmente, ele iniciou informando que seu orientado Moises Silva defenderia o TCC e que contaria com a 46 
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avaliação do Profº Cleyton Rodrigues. Profº Andson explanou rapidamente sobre o tema do trabalho de seu 47 

aluno. Diante da explanação, Profª Sônia sugeriu a participação de, além do professor Cleyton, um 48 

professor da área de Educação na avaliação do trabalho e indicou que poderia compor a banca. Diante da 49 

sugestão, Prof. Andson fez o convite para os professores presentes na reunião, onde a Profª Cristina Brito 50 

mostrou interesse. Assim, sem nenhuma objeção dos presentes, a banca de avaliação do TCC do aluno 51 

Moises Silva ficou composta dos Professores Cleyton Rodrigues, Cristina Brito e Andson Balieiro.  Seguindo 52 

neste ponto, Profª. Sônia Fortes indicou que seu orientando Vanderlei Meira provavelmente apresentaria 53 

seu TCC neste semestre e cuja banca de avaliação seria formada pelos Professores Cleiton Martins, Tarcia 54 

Regia e Sônia Fortes. Não houve objeção para a referida banca. No ponto 04–Informes do WLIC-, Profª 55 

Sônia falou das suas impressões após a sua participação no evento, listando os estados participantes e 56 

destacando alguns trabalhos interessantes apresentados no evento. Ela indicou que a UPE é a segunda 57 

universidade pública do Brasil com maior número de publicação na área de Lic. em computação. Ela ainda 58 

destacou alguns pontos sobre o ensino de computação apresentados no evento. Um deles refere-se a 59 

desassociar o ensino de computação do simples ensino de programação, abrindo mais o ensino de 60 

computação para abranger outras áreas tais como Inteligência Artificial.  61 

Sem mais pontos para discussão, o professor Andson Balieiro agradeceu a presença de todos e todas, e 62 

finalizou a reunião, na qual eu, Andson Balieiro, secretariando os trabalhos, lavrei a presente ata, que vai 63 

assinada pelos presentes. 64 


