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Aos vinte do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sala de videoconferência da 1 

Universidade de Pernambuco/Campus Garanhuns e na sala 14 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 vice coordenador do curso Prof. Andson Marreiros 4 

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

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

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

Vitória Ribas e a Professora Sônia Fortes. Compareceram os seguintes alunos: Daniel Barros, Ananda 8 

Luiza Sousa, Emerson Nunes e Eduardo Sales. Ao começar a reunião, o professor Andson Balieiro 9 

agradeceu a presença de todos e todas e iniciou com a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada 10 

pelos presentes. Após a leitura da ata final, Prof. Adauto indicou que ações de ajustes de acessibilidade 11 

para a unidade estão previstas, as quais estão apenas aguardando a liberação do recurso. Prosseguiu 12 

então com o primeiro ponto da pauta: “Socialização do Calendário de 2018”. Prof. Cleyton informou sobre a 13 

divulgação do calendário acadêmico 2018.1, destacando algumas datas como início e fim das aulas (as 14 

aulas iniciam no dia 1 de março e vão até 4 de julho) e matrícula, solicitando aos alunos atentarem para as 15 

datas. Prof. Cleyton indicou que enviou o calendário para todos os professores, os quais confirmaram o 16 

recebimento. Em seguida, passou-se para o segundo ponto de pauta “Definição dos eventos do curso 17 

para o ano de 2018”, onde Prof. Cleyton indicou que havia conversado com o aluno Jose Carlos (Tecjr) 18 

sobre a data do Combinatividade. Além disso, ele indicou que conversou com a Ananda (Centro 19 

Acadêmico) sobre uma visita técnica para o Porto Digital, que seria realizada, provavelmente, em Março do 20 

próximo ano. Prof. Sônia indicou que pensou na realização do evento dos 10 anos do curso no mês de 21 

Março. Prof. Cleyton alertou para a verificação dos feriados existentes no primeiro semestre para não 22 

penalizar as aulas dos professores. Prof. Sônia sugeriu a abertura de uma comissão para a realização do 23 

evento dos 10 anos do curso. Professor Cleiton Martins mostrou interesse na participação, bem como a 24 

aluna Ananda, representante do CA. Prof. Cleyton lembrou sobre a proposição do ciclo de palestras pelo 25 

CA do curso e solicitou que Ananda lhe enviasse as datas vislumbradas para que um calendário de eventos 26 

fosse montado, e, assim, levado em conta pelos professores no planejamento das disciplinas. No terceiro 27 

ponto “Socialização da prova do ENADE 2017”, Prof. Cleyton apresentou sua percepção sobre a prova do 28 

ENADE 2017. Ele elencou os temas das questões abertas gerais. Em seguida, destacou as questões 29 

discursivas na parte específica. Ele falou que uma questão abordou sobre árvore, onde o Prof. Emanoel 30 

ressaltou que o tipo específico da questão não é possível de ser visto em sala. Além disso, Prof. Cleyton 31 

falou sobre as questões relacionadas à Eng. de Software. Ele indagou o Prof. Jackson se os tópicos 32 

destacados eram abordados na disciplina de Eng. de Software. Prof. Jackson respondeu que a gerência de 33 

projetos era abordada, mas sem a adoção de um framework específico. Ele disse que se os frameworks de 34 

gerência de projetos fossem recorrentes no ENADE, ele poderia incluir na abordagem da disciplina. Prof. 35 

Cristina destacou que seria interessante levar os temas abordados no ENADE e os resultados dos alunos 36 

do curso  para o NDE do curso, onde uma atualização nas ementas poderia ser realizada. Prof. Cleyton 37 

elencou outros tópicos específicos contemplados na prova. Ele observou o uso da linguagem C, onde uma 38 

discussão sobre o uso dela na primeira disciplina de programação seria interessante. Prof. Emanoel disse 39 

que via como interessante esse uso. Prof. Adauto sugeriu levar tais aspectos para o NDE juntamente com a 40 

análise das provas passadas a fim de verificar se há uma tendência na presença de tais tópicos nas provas 41 

do ENADE. O Quarto ponto de pauta tratou sobre a proposição de “Disciplina Eletiva de EaD”, onde a 42 

Prof. Vitória Ribas apresentou a proposta para a disciplina. Prof. Adauto concordou com a oferta, mas 43 

ressaltou sobre a necessidade de a disciplina constar no projeto de curso. Caso não esteja, ele sugeriu que 44 

a professora levasse a proposta (ementa) para a próxima reunião do NDE, a fim de que ela fosse inserida 45 

no projeto e posteriormente constasse no histórico do aluno. A fim de contar com a presença de todos os 46 
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presentes, o ponto de pauta “Análise da Apresentação do TCC da aluna Jéssica Moraes Faustino Paes” foi 47 

antecipado.  Prof. Cleyton apresentou a situação da aluna. A mãe dela foi diagnosticada com uma doença, 48 

cujo tratamento não existe em Recife, e, deste modo, teve que acompanhar a mãe no tratamento em São 49 

Paulo. Profª. Vitória indicou que faltam poucos aspectos pra finalizar o TCC e se caso ela retornasse a 50 

realizá-lo, o finalizaria em um prazo pequeno. Prof. Adauto indicou que existem alunos que indicaram que 51 

não iriam finalizar o TCC e que desta forma se sentia desconfortável em abrir uma exceção para 52 

prorrogação. Além disso, ele afirmou que desconhece um processo formal para solicitação de prorrogação 53 

de disciplina (lançamento de nota após o fechamento do SIGA, dia 29/12) na UPE. Ele pontuou que uma 54 

possibilidade seria ela tentar defender até o último dia de lançamento de nota do SIGA. Caso não 55 

conseguisse, ela se matricularia novamente e pediria antecipação de prazo de defesa com posterior pedido 56 

de colação de grau especial. No próximo ponto “Esclarecimentos sobre a solicitação de abertura do 57 

Curso de LC na modalidade a distância”, solicitado pela professora Sônia, Prof. Cleyton disse que 58 

conversou com o Prof. Renato (NEAD reitoria) juntamente com a Prof. Vitória. Segundo ele, Prof. Renato 59 

falou da possibilidade de abertura de um curso de LC a distância. Prof. Cleyton destacou também a 60 

possibilidade de abertura de um curso de bacharelado em Computação, em diferentes pólos, de modo a 61 

contemplar todos os professores do curso. Prof. Cleyton falou que após essa conversa, não houve mais um 62 

novo encontro. Prof. Sônia indicou que seria interessante levar essa discussão para o NDE e o Pleno. No 63 

ponto “Avaliação da Semana Universitária”, Prof. Sônia disse que enviou para a semana universitária um 64 

minicurso de extensão e outros dois do LATDIC. Nenhum deles foi aprovado. Deste modo, ela gostaria de 65 

saber alguma informação sobre o processo de avaliação. Prof. Adauto sugeriu que a Prof. Sônia procurasse 66 

a prof. Wanessa, coordenadora de extensão, para obter melhores informações. Prof. Andson disse que teve 67 

um minicurso aprovado, mas a notícia de aceite foi dada apenas na sexta anterior ao início ao evento. No 68 

ponto “Redefinição das Comissões do Curso e seus cronogramas para discutir: Retenção e 69 

Aprovação, AC, Estágio, TCC e outras”, Prof Sônia falou da necessidade de definição de cronograma de 70 

atividades das comissões. Professor Adauto indicou que alguns pontos como TCC e Estágios estão sendo 71 

discutidos no NDE. Sobre “Informes sobre a inscrição de entrada no curso pelo Edital, PBID, dentre 72 

outros”, solicitados pela Prof. Sônia, a Prof. Ariane falou que os alunos já finalizaram os projetos do  PIBID, 73 

com  a ocorrência de uma reunião de apresentação dos resultados, que contou com a presença da Prof. 74 

Tarcia Regina. Além disso, ela disse que o PIBID deve ser finalizado em fevereiro, onde não há nenhum 75 

edital para nova admissão. Durante este período, os alunos estarão trabalhando na elaboração de artigos e 76 

leituras. Sobre o concurso docente, Prof. Adauto indicou que já saiu a lista de inscrições deferidas. A fase 77 

atual é a interposição de recursos. Ele falou que existem aproximadamente 40 alunos com inscrições 78 

deferidas.  No ponto sobre “Definição da alocação docente para a disciplina Tecnologias da Educação”, 79 

Prof. Cleyton apresentou como se dá o planejamento das disciplinas em cada semestre, que sempre ocorre 80 

com antecedência. Inicialmente, ele falou que havia conversado com a Prof. Cristina para que ela 81 

ministrasse as disciplinas de Prática II e III, a qual havia concordado. Entretanto, a Prof. Cristina Brito entrou 82 

em contato com ele posteriormente, falando que havia observado no horário a oferta da disciplina de 83 

Tecnologias Aplicadas a Educação, que estava inicialmente alocada ao Prof. Higor, e ela queria ministrá-la, 84 

ocasionando um impasse. Prof. Cristina indicou que a discussão está na coordenação setorial de graduação 85 

da unidade, e que o Prof. Dâmocles (coordenador de graduação) havia observado documentos no RH que 86 

indicariam que a Prof. Cristina Brito havia feito concurso para a referida disciplina, enquanto que o Prof. 87 

Higor não havia ministrado o componente. Prof. Sônia sugere a manutenção das disciplinas com os 88 

professores que fizeram concurso para elas.  Prof. Higor indicou que via a discussão como desnecessária. 89 

Ele explanou que embora sua formação seja em sistemas de informação, ele tem trabalhado nesta área 90 

desde a sua entrada no curso (Coordenação de PIBID, publicação de artigos). Além disso, ele ressaltou que 91 

no concurso que ele fez, haviam pontos relacionados a disciplina, listando alguns deles. Prof. Cleyton falou 92 

que trazer este ponto para a pauta do Pleno foi uma sugestão do Prof. Dâmocles. Diante da não resolução 93 
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do impasse, foi-se decidido que a questão voltaria para a coordenação setorial de graduação, que a 94 

resolveria. No último ponto de pauta Apreciação das datas do Pleno: 28/02; 28/03; 25/04; 30/05; 27/06; 95 

29/08; 26/09; 31/10; 28/11; 19/12, o Prof. Cleyton indicou as possíveis datas para a realização dos plenos 96 

do curso no ano de 2018, as quais foram lidas pelo Prof. Andson. Prof. Cleyton apenas ressaltou que talvez 97 

a primeira reunião do pleno tenha a sua data alterada devido a realização do encontro pedagógico da 98 

unidade. Além disso, ele questionou os presentes sobre a existência de alguma objeção para as datas 99 

apresentadas, os quais não apresentaram nenhuma. Além disso, ele falou que essa definição antecipada 100 

busca garantir a reserva da sala de videoconferência da unidade para os plenos de 2018. Sem mais pontos 101 

para discussão, o professor Andson Balieiro agradeceu a presença de todos e todas, e finalizou a reunião, 102 

lavrando esta ata, que vai assinada pelos presentes. 103 


